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صفحه 3

اعضـای مجلس سـنا می گوینـد که دولت افغانسـتان باید در 
واکنـش بـه حمالت تروریسـتی اخیر طالبـان در والیت های 
مختلـف کشـور، تمامـی زندانیـان طالبـان بـه شـمول انـس 

حقانـی را اعـدام کند.
از  دیـروز  سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار  فضل هـادی 
حکومـت خواسـت حکـم دادگاه را باالی زندانیـان طالبانی 

کـه بـه اعـدام محکـوم شـده اند، تطبیـق کنـد.
آقـای مسـلم یار تأکیـد ورزیـد کـه حکومـت بایـد بـرای 
انتقـام گیـری از طالبـان، زندانیان ایـن گروه و انـس حقانی 
مسـوول مالـی شـبکه حقانـی را »بـه خاطـر خـدا و ملـت 

افغانسـتان« اعـدام کنـد.
محمـد علم ایزدیار معـاون اول مجلس سـنا نیز از حکومت 

انتقـاد کـرد کـه در برابـر طالبان قـدرت عمل از خود نشـان 
نمی دهـد و چـرا زندانیـان این گـروه را اعـدام نمی کند.

آقـای ایزدیـار افـزود، حکومـت بایـد بـه فرهنـگ معافیـت 
پایـان دهـد و تروریسـتان را مجـازات کنـد.

او نیـز گفـت کـه حکومت بایـد آن عده از زندانیـان طالبانی 
کـه حکم اعدام شـان صادر شـده را بدار بکشـد.

براسـاس گزارش هـا حکـم اعـدام حـدود ششـصد طالـب 
دادگاه هـای  سـوی  از  حقانـی  انـس  شـمول  بـه  زندانـی 
سـه گانه کشـور تاییـد شـده انـد، امـا ایـن احـکام تـا هنوز 

عملـی نشـده اسـت.
از سـوی دیگر، سـناتورها وضعیـت امنیتی کشـور را نگران 
کننـده و غیـر قابـل تحمـل خوانـده و حکومـت بـه ویـژه 

نهادهـای امنیتـی را بـه غفلـت متهـم کردند.
بـه گفته این سـناتورها، نهادهـای امنیتی مسـوول افزایش نا 
امنی هـا در کشـور انـد و بایـد به مردم افغانسـتان پاسـخگو 

باشند.
رییـس مجلـس سـنا گفـت: »دشـمن بـه هـر شـکلی تالش 
می کنـد پالن هایـش را توسـط اجیـران خـود عملـی کنـد، 
ولـی بایـد در برابـر آنـان مقاومت صـورت گیـرد؛ نهادهای 
کشـفی و اسـتخباراتی در عدم جلوگیری از حمالت دشـمن 

بی غیرتـی و غفلـت کـرده انـد کـه قابل بخشـش نیسـت«.
آقـای مسـلم یار بـا تاکیـد بـر حمایـت از نیروهـای امنیتـی 
گفـت که نهادهای امنیتی و کشـفی کشـور مسـوولیت دارند 

به سـواالت مـردم افغانسـتان پاسـخ دهند.
سناتورها با اشاره به حمالت...               ادامه صفحه 6

پــس از برکنــاری پنــج کارمنــد بلنــد رتبــه کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی از ســوی رییــس ایــن کمیســیون، 
ــد  ــای ارش ــس و اعض ــان ریی ــات می ــون اختالف اکن

ایــن کمیســیون بــاال گرفتــه اســت.
ــز اهلل  ــه عزی ــود ک ــروع می ش ــا ش ــرا از آن ج ماج
آریایــی رییــس کمیســیون شــکایات انتخاباتــی پنــج 
کارمنــد بلنــد رتبــه ایــن کمیســیون را از ســمت های 
شــان برکنــار می کنــد. برکنــاری کــه بعدتــر از ســوی 
برخــی از اعضــای دیگــر ایــن کمیســیون مغرضانــه و 

ــود. ــه می ش ــون گفت خــالف قان
ــاء،  ــلکی داراالنش ــاون مس ــروری مع ــر س ــد اکب ولی
صبغــت اهلل تمیــم رییــس تحلیــل و بررســی، فضــل 
ــوولین  ــر از مس ــن دیگ ــل و دو ت ــن عمرخی الرحم
انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون  دیپارتمنت هــای 
ــس  ــتور ریی ــه دس ــه ب ــد ک ــدان ان ــه کارمن از جمل

کمیســیون شــکایت انتخاباتــی برکنــار شــده اند.
تزویــر در دســتگاه حاضــری الکترونیکــی، تمــرد در 
برابــر حکــم رییــس جمهــور، ایجــاد موانــع در برابــر 
ــت از  ــدم اطاع ــیون، ع ــی کمیس ــای اصالح برنامه ه
اوامــر قانونــی آمریــن مافــوق، مقاومــت و تمــرد در 
برابــر فیصله هــا و تصامیــم کمیســیون، تعلــل و پــای 
گریــزی از وظیفــه، عــدم حضــور در کارهــای گروپی 
ــاء،  ــور داراالنش ــی در ام ــاد دوگانگ ــیون، ایج کمیس
ــیون از  ــف کمیس ــت موظ ــی هیی ــت از بررس ممانع
ــرر از  ــات اداری مک ــکاب تخلف ــوط، ارت ــعبه مرب ش
جملــه دالیــل برکنــاری ایــن پنــج کارمنــد از ســوی 

آقــای آریایــی خوانــده شــده اســت.
دالیــل کــه اکنــون رییــس کمیســیون شــکایات 
ــی  ــات جرم ــیدگی جه ــور رس ــه منظ ــی ب انتخابات
ــی  ــتانی اختصاص ــتانی کل و دادس ــه اداره دادس آن ب

ــت. ــرده اس ــال ک ــاد ارس ــا فس ــارزه ب مب
دســتور برکنــاری پنــج کارمنــد بلنــد پایــه کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی از ســوی رییــس ایــن کمیســیون 
ــای  ــان اعض ــات می ــدن اختالف ــاال ش ــبب ب ــا س ام

ارشــد ایــن کمیســیون شــده اســت.
شــکایات  کمیســیون  معــاون  حقمــل  حمیــرا 
ــس  ــی ریی ــز آریای ــم عبدالعزی ــن تصمی ــی ای انتخابات
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی را مغرضانــه و مغایــر 
قانــون انتخابــات، قانــون کار و قانــون خدمــات 
ــد. ــرا نمی دان ــرده و آن را الزم اج ــوان ک ــی عن ملک

ــه  ــه ک ــی گفت ــکایات انتخابت ــیون ش ــاون کمیس مع
رییــس کمیســیون شــکایات انتخاباتــی تصمیــم 
برکنــاری ایــن کارمنــدان را بــدون بررســی های اولیــه 
گرفتــه اســت. وی تاکیــد کــرده کــه ایــن فیصلــه از 
ــر ســلیقه ها، عقده هــا  ــی ب ــر موجــه و مبت اســاس غی
ــوده و  ــده ب ــزی ش ــرح ری ــل ط ــه های از قب و دسیس
هیــچ گونــه اعتبــاری قانونــی نداشــته و قابــل اجــرا 
ــس  ــوی ریی ــر از س ــد ت ــه بع ــای ک ــت. گفته ه نیس
داراالنشــای ایــن کمیســیون نیــز تاییــد شــده اســت.

بانــو حمقــل از عبدالعزیــز آریایــی رییــس کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی خواســته کــه در پیونــد بــه ایــن 
ــی و  ــش داخل ــه ریاســت تفتی ــی ب ــم غیرقانون تصمی
مدیریــت امنیتــی دســتور بدهــد کــه کاری را در ایــن 
زمینــه انجــام ندهــد و در غیــر آن مســوولیت عواقــب 

بعــدی ایــن قضیــه بــه دوش آنــان خواهــد بــود.
همزمــان بــا ایــن محمــد علــی ســتیغ رییــس 
داراالنشــای کمیســیون شــکایات انتخاباتــی نیــز 
درســتی دالیــل برکنــاری ایــن پنــج کارمنــد را 
ــیون  ــس کمیس ــم ریی ــرده و تصمی ــدت رد ک ــه ش ب
ــده  ــه خوان ــی و ظالمان ــی را سیاس ــکایات انتخابات ش

ــت. اس
ــیون  ــس کمیس ــم ریی ــه تصامی ــا آنک ــتیغ ب ــای س آق
شــکایت انتخاباتــی را الزم االجــرا نمی دانــد امــا 
ــه6 ــه صفح ــا...  ادام ــه تالش ه ــس وی را ب برعک

ر ییس مجلس سنا:

اعدام  کنید را     زندانیان   طالبان  به خاطر   خدا   همۀ 

برکناری پنج کارمند 
و دو دسته گی در کمیسیون شکایات
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 درې مياشتې وخت راکړئ په پکتيا 

کې ۱۴لويې پروژې پلې کوم

»پاکستـان روابـط بازرگانـی را 
قربانـی بازی هـای سیاسـی نکند«
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جبهۀ ملی نویِن افغانستان:

غنـی در پـی مهندسـی 
انتخـابات است



انفجـار خطرنـاک بـود. شیشـه ها لرزیدنـد. احتماالً 
همیـن نزدیکی هـا بود. مشـخص نبود صـدا از کدام 
طـرف آمـد. لعنتی هـا سـاعت ده شـب هـم کابل را 

آرام نمی گذارنـد.
از خـواب پریـده بـودم امـا هنـوز در بسـتر قـرار 
بـه  فقـط  و  بسـتم  دوبـاره  را  چشـم هایم  داشـتم. 
صحنـۀ بعـد از انفجـار فکـر کـردم. به تمـام آن در 
و دیوارهایـی کـه ممکن اسـت این انفجـار آن ها را 
ترکانـده باشـد، بـه تمـام آن نظامیـان و غیرنظامیانی 
کـه پـس از انفجـار اگـر زنـده مانده انـد و اندکـی 
بـه هـوش آمده انـد، شـروع کرده انـد بـه بلندبلنـد 
و  دسـت ها  آن  تمـام  بـه  زدن.  جیـغ  و  گریسـتن 
پاهـای جـدا افتـاده. بـه تمـام آن شیشـه های ریخته 
و بـه امبوالنس هایـی کـه قـرار بـود از راه برسـند.
زجـز  بایـد  امبوالنس هـا  رسـیدن  تـا  زخمی هـا 
بکشـند و هیـوالی تـرس و خـون را دور و برشـان 
ببینـد. دیـدم نمی توانـم آرام بگیرم. باالخره سـعدی 
درسـت گفتـه که مـا هم بنـی آدم هسـتیم و اعضای 
همدیگـر. به جـز انتحارکننـده، دیگـر تمام سـاکنین 
شـهر کـه پانـزده سـال اسـت بـه انتحـاری عـادت 
کرده انـد، ایـن سـخِن سـعدی را خـوب می فهمنـد 
و بعـد از شـنیدن صـدای هـر انفجـار، بـه سـوی 
فیسبوک های شـان  یـا  و  رادیوهـا  تلویزیون هـا، 
می دونـد. پـس از اطـالع از مـکان دقیـق انفجـار، 
اگـر کسـانی از نزدیکان شـان در آن دور و بـر بـود، 
حتمـًا بـه رسـم احوال گیـری زنگـی هـم می زنند و 

وارخطـا جویـای تندرسـتی آن هـا می شـوند.
Ka�  بـه فیسـبوک رفتـم و یک راسـت بـه صفحـۀ
bul Security  سـر زدم. دیدم هنوز کسـی پست 
نگذاشـته اسـت. نوشـتم: »صدای انفجـار نیرومندی 
شـنیده شـد، کسـی می دانـد کجـا بـود؟« باالفاصله 
یـک نفـر کـه شـاید صـدا را نشـنیده بـود و یـا هم 
معنایـی  برایـش  دیگـر  تکـراری  مـرگ  و  انفجـار 

نداشـت، دیـدگاه گذاشـت: »زیـر خایـه ات بود.«
دوم  دیـدگاه  نداشـتم.  را  نوشـتن  پاسـخ  حوصلـۀ 
نوشـت: »بلـی مـن هم شـنیدم دوسـت عزیـز، خدا 

کند!« خیـر 
بـرای یـک درس کوچـِک اخالقـی دیـدگاه دومـی 
را الیـک زدم تـا اولـی کمـی احسـاس شـرمنده گی 
کنـد. شـاید هـم نکنـد امـا مهـم نیسـت. حـق دارد 
ایـن حادثه هـا را و آن هایـی کـه انفجـار را جـدی 
یکـی  بعـد،  ثانیـه  چنـد  کنـد.  تمسـخر  می گیرنـد 
دیگـر آمـد و زیـر دیـدگاه اولی نوشـت: »شـرمندۀ 
اخالقـت«. یـک نفـر دیگـر هـم در ریپـالی آن هـا 
دیگـری  دیدگاه هـای  نوشـت.  »خخخخـخ«  فقـط 
هـم آمدنـد. توجـه نکـردم و رفتـم ببینـم در خـود 
صفحـه چـه خبـر اسـت. ده دقیقـه گذشـته بـود و 
بـر اسـاس تجـارب، بایـد تـا حـاال از مـکان دقیـق 
انفجـار خبـری دسـت به دسـت شـده باشـد. دیدم 
پسـت های زیـادی گذاشـته اند و چنـد تـای اوِل آن 
فقـط نوشـته بودنـد که صـدای انفجار را شـنیده اند. 
در پسـت های بعـدی، کم کـم یـادآور شـده بودنـد 
شـنیده اند.  سـو  کـدام  از  را  انفجـار   کـه صـدای 
مثـاًل نوشـته بودنـد »صدای مهیبـی از سـوی کارتۀ 
پـروان شـنیده شـد.« مـن در کارتـۀ پـروان بـودم و 
می فهمیـدم کـه انفجار کمـی دورتـر از کارتۀ پروان 
اسـت، بنابریـن خبـر او را الیـک نـزدم. بـه پسـت 
دیگر رفتم. نوشـته بـود: »انفجار نزدیـک مکروریان 
بـود.« دیگـری بـه منطقـۀ افشـار اشـاره کـرده بـود 

امـا مطمیـن بـودم که هنوز هیچ کسـی دقیق ننوشـته 
اسـت. بایـد چنـد دقیقـۀ دیگـر صبـر می کـردم تـا 
کم کـم خبـر دقیـق را بخوانـم. پنـج دقیقـۀ دیگـر 
گذشـت و یـک نفـر پسـت تـازه گذاشـت: »یـک 
موسسـۀ خارجی در شـهر نو هدف حملـۀ انتحاری 

قـرار گرفته اسـت.«
گفتم: »خدای من بازهم شهر نو!« 

از انفجـاری کـه در کابل سیتی سـنتر شـده بود هنوز 
دو روز می گذشـت. ایـن تروریسـتان چقـدر فعـال 
انـد. لعنتی هـا ماشـین آدم کشـی انـد. شـاید هنـوز 
خـون دیوارهـای انفجـار اولی نخشـکیده باشـد. به 
ناتوانـی دولـت تأسـف خـوردم و برای یـک لحظه 
بـه فکـر فـرو رفتـم و پرسـش همیشـه گی در ذهنم 
جـان گرفـت؛ “آخـر چـه خواهد شـد؟” پاسـخش 

هم همیشـه  یکـی بـود: هیچ!
می توانـد  نیسـت،  کمـی  زمـان  سـال  پانـزده 
یک چهـارمِ عمـر آدم باشـد. در افغانسـتان بـا توجه 
امنیتـی ممکـن  بهداشـتی، روانـی و  بـه وضعیـت 
اسـت نصـف عمـر آدم بـه حسـاب آیـد. در ایـن 
مـدت بیـم انفجـار خیلـی اندک شـده اسـت. ترس 
تنهـا بـرای همـان چنـد لحظـۀ پـس از انفجـار در 
شـهر می پیچـد و تمـام. پاسـِخ پرسـش ذهـن همه، 
همـان هیـچ اسـت. یـک هیـِچ کالن بـرای هـر دو 
راهـی جـز  مـردم  قربانـی و حمله کننـده.  طـرف؛ 
سـکوت و فراموشـی ندارنـد. راهی جـز فکر کردن 
بـه این کـه ایـن مـرگ نابهنـگام ممکن اسـت دامن 
هرکسـی را در هرجایـی بگیـرد. از این کـه مـرگ 
این قـدر عـادی شـده اسـت دلم فشـرده شـد و یاد 
ترانه یـی افتـادم کـه جدیداً خوانـده بودنـد: »بخوان 

مـرا بـه اسـم کوچکـم کـه انتحـاری اسـت...«
آمـد.  دور  از  امبوالنـس  تـا  چنـد  آژیـر  صـدای 
بلنـد شـدم.  جایـم  از  شـدم.  بیـرون  فکرهایـم  از 
رفتـم دم پنجـره و بـازش کـردم. هـوای خنـک و 
آژیـر  صـدای  خـورد.  صورتـم  بـه  لذت بخشـی 
مـوج  مثـل  صـدا  داشـت.  نوسـان  امبوالنس هـا  
ضعیـف رادیویـی، بلنـد و پاییـن می شـد. صـدای 
دلهـره آورِ امبوالنس هـا همیشـه گویای یـک فاجعۀ 
بـزرگ اسـت. یـادم آمـد پدرکالنـم را کـه پیـش از 
درگذشـتش بـه بیمارسـتان انتقـال می دادنـد؛ چقدر 
بـا ایـن آواز امبوالنـس حساسـیت پیدا کـرده بودم. 
کنـار پدرکالنـم در درون امبوالنـس نشسـته بودم و 
هرلحظـه می خواسـتم صـدای امبوالنس خفه شـود، 
امـا چاره یـی نداشـتم. باید ایـن آژیر روشـن می بود 
تـا راننده هـا بـرای امبوالنـس راه می دادنـد. آژیـر 
امبوالنـس از یک سـو و نفس نفـس زدن پدرکالنـم 
بـه سـختی از سـوی دیگر، دلـم را تنگ کـرده بود.
بـه  امبوالنس هـا  آژیـر  انفجـار  از  پـس  حـاال، 
پشـت  از  کنـد.  گریـه  کابـل  کـه  می مانـد  ایـن 
از چنـد  مـن  کـه  اپارتمانـی  طبقـۀ ششـم  پنجـرۀ 
سـالی در آن زنده گـی می کـردم، بخشـی از شـهر 
لمیـده  همدیگـر  پهلـوی  آرام  خانه هـا  بـود.  پیـدا 
چراغ هـای  بلندتـر  و  بزرگ تـر  خانه هـای  بودنـد. 
و  کوچک تـر  خانه هـای  و  داشـتند  روشـن تری 
یک منزلـه، یـا چراغ هـای کم نـور داشـتند و یـا هـم 
چراغ هـای شـان خامـوش بودنـد. باالخـره سـاعت 
حـدود ده ونیـم شـب شـده بـود و مـردم غریـب 
بایـد وقت تـر می خوابیدنـد تـا فـردا وقت تـر بیدار 

برسـند. کارهای شـان  بـه  تـا  می شـدند 
از پشـت ایـن پنجـره بـه چیزهـای زیـادی می شـد 

و  فقـرا  بیـن  کـه  درشـتی  خـط  بـه  کـرد.  فکـر 
سـرمایه داران کشـیده شـده بـود، بـه خانه های شـان 
کـه گویـای وضعیـت و سـطح زنده گی شـان بـود، 
بـه فسـاد گسـترده یی کـه ماننـد خـون گندیده یـی 
در زیـر پوسـت کابـل جریان داشـت و به سـاده گی 
فیسـبوک  و  تنهـا رسـانه ها  نمی رسـید.  بـه چشـم 
مـچ فسـاد را می گرفتنـد و آن  را افشـا می کردنـد. 
نتیجـه اش امـا همان هیچ بـود. تغییـری در کار نبود 
و هـر روز تنهـا بـه حجم اخبـارِ بد افزوده می شـد.

تلیفونـم لـرزۀ خفیفی کرد. تماسـی ناموفق از شـهال 
بـود. دوــسه سـالی می شـود که نامـزد اسـتیم. این 
انفجـار حتمـًا او را هـم از خواب بیـدار کرده. زنگ 

زدم. بعـد از تـک زنگی پاسـخ داد: »بلـه، جواد؟« 
ـ »سالم عزیزم.«

ـ »چه شده... انفجار طرف شما بود؟«
ـ »نـه عزیـزم نگـران نباش. کمـی دورتر بود. شـهر 

» نو.
»خدایـا  گفـت:  و  کشـید  راحتـی  سـر  از  نفسـی 

ترسـیدم.« خیلـی  جـواد  شـکرت... 
ـ »من هم ترسیدم. صدای وحشتناکی داشت.«

ـ »اگـر صدایت را نمی شـنیدم از نگرانـی می مردم... 
خوب شـد تلیفونت روشـن بود.«

انفجـار  یافـت.  ادامـه  خداحافظـی  تـا  گفت وگـو 
از  کمـی  شـهال  صـدای  بـود.  شـده  فراموش مـان 

کاسـت. دلهـره ام 
سـروصدای امبوالنس هـا هنـوز به گوش می رسـید. 
دوبـاره بـه فیسـبوک رفتـم و بـه صفحـۀ عمومـی 
سـر زدم. همـه از انفجـار و تلفـات نوشـته  بودنـد. 
کسـی نوشـته بـود 10 نفـر کشـته شـده اند و کسـی 
دقیـق  شـمار  نبـود  معلـوم  نفـر.  دو  نوشـته  هـم 
کشته  شـده ها چقـدر بـود. با خـود فکر کردم شـاید 
کابـل  جاده هـای  شـب  ده  سـاعت  این کـه  بـرای 

چنـدان بیروبـار نـدارد، تلفـات کـم باشـد.
خسـته گی فشـارم مـی داد. گفتـم هرچـه باشـد فردا 
مشـخص می شـود. فـردا تمـام رسـانه ها و سراسـر 
فیسـبوک پُـر خواهنـد شـد از شـمار دقیق کشـته ها 
و زخمی هـا. امـا چـرا عطـش دانسـتن ایـن تلفـات 
نداشـتم.  هیـچ  همـان  جـز  پاسـخی  داشـتم؟  را 

می خواسـتم بـرای چـه بدانـم؟ بـرای هیـچ.
گفتم: »باید بخوابم. فردا بسیار کار دارم.«

دوبـاره دم پنجـره رفتـم. یک بـار دیگـر بـه پاییـن 
دیـدم. یکـی از مغازه هـا بـاز بـود. مردی بـا خریطۀ 
پُـر از خوراکـی از آن بیـرون آمـد. دروازۀ موتـرش 
را بـاز کـرد، خریطـه اش را جابه جـا کـرد و رفـت 
از دروازۀ دیگـر پشـت فرمـان نشسـت. چراغ هـای 
موتـرش روشـن شـدند و مـن موتـر را تـا جایـی 
کـه بـه یک کوچـۀ دیگـر پیچیـد و از نظـرم ناپدید 
شـد، دنبـال کـردم. مـن مانـدم و فکر هـای پشـت 
شیشـه. ایـن بـار به این می اندیشـیدم که کابل شـهر 
یک سـان  آن  در  زنده گـی  و  مـرگ  عجیبی سـت، 
جریـان دارد. پنجـره را کـه بسـتم، هـوای خنـک 
متوقـف شـد امـا صـدای گریـۀ کابـل هنوز شـنیده 
می شـد و بـا عبـور و مـرور امبوالنس هـا کم وبیـش 

می شـد.
رفتـم و آرام در بسـترم خزیـدم اما خوابـم نمی برد. 

بـه چـه فکر می کـردم؟ به هیـچ!...
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***** زبیـر رضوان *****

هیـچ؛فقــط
                                             انفجار

 

ــاهد  ــا ش ــی والیت ه ــل و برخ ــته، کاب ــای گذش در روزه
حمالتــی گســترده  از جانــِب طالبــان و داعشــیان بــود 
ــِن  ــا ت ــته و صده ــن کش ــد ت ــش از ص ــا بی ــی آن ه ــه ط ک
ــان  ــت هم زم ــالت، درس ــن حم ــدند. ای ــی ش ــر زخم دیگ
ــان  ــر طالب ــکا در براب ــِد امری ــرد جدی ــی شــدِن راهب ــا عمل ب
ــن  ــرِف ای ــک ط ــه ی ــد. این ک ــورت گرفته ان ــش ص و داع
ــت  ــِف دول ــای مخال ــان و داعشــیان و نیروه ــا، طالب حمله ه
انــد، حرفی ســت درســت و خبــر از موفقیــِت آنــان در ایــن 
ــب  ــا از جان ــد؛ ام ــتی می ده ــر و تروریسـ ــالِت ویرانگ حم
دیگــر، دولــت افغانســتان چنــان ناتــوان و بــی کاره در نظــر 
مــردم جلــوه کــرده اســت کــه گویــی اصــاًل وجــود نــدارد!
ــان  ــت بی ــه دول ــه ک ــه آن چ ــبت ب ــردم نس ــا م ــن روزه  ای
ســوال های  و  انــد  شــده  بی بــاور  ســخت  می کنـــد، 
بی شــماری در ذهن شــان شــکل گرفتــه اســت. ســواِل 
ــع  ــد مان ــت نمی توان ــرا دول ــه چ ــت ک ــن اس ــت ای درش
عملــی شــدِن عملیات هــای طالبــان شــود و چــرا حکومــت 
از گذشــته درس نگرفتــه اســت؟ چــرا بــا همــۀ رویدادهــای 
نهادهــای  مهــِم  بخش هــای  در  تغییراتــی  وحشــتناک، 
ــدِن  ــع وارد ش ــت مان ــرا دول ــود؟ چ ــا نمی ش ــی رونم امنیت
ــه  ــل نمی شــود؟ چگون ــه کاب ــواد انفجــاری ب ــن  م ــا تُ صده
ــای  ــر والیت ه ــل و دیگ ــتناک در کاب ــاِق وحش ــه اتف این هم
کشــور به ســاده گی صــورت می گیــرد، امــا گاهــی کــه یــک 
مــوردِ آن  بــه شــکل تصادفــی توســط نیروهــای امنیتــی خنثــا 
ــن  ــه چنی ــود ک ــاال می ش ــا ب ــروصدای نهاده ــردد، س می گ

ــد؟ ــته ان ــتاوردی داش دس
در  مشــکل  این کــه  کنــار  در  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
فعــال  عــدم  و  کاری شــان  روش  و  امنیتــی  نهادهــای 
و  اســتخباراتی  بخش هــای  در  به خصــوص  بودن شــان 
ــه نحــوۀ  ــِی آن ب کشــف وجــود دارد، بخــش دیگــر و اصل
مدیریــت و رهبــرِی ایــن نهادهــا برمی گــردد. امــا مشــکالِت 
ــوری  ــت جمه ــه، در ارگ ریاس ــر از هم ــر و مهم ت بزرگ ت
اســت؛ ارگــی کــه امــروزه همــۀ کارهــا را در کنتــرل دارد، از 
جملــه فرماندهــی همــۀ نیروهــای مســلِح کشــور را. آگاهــان، 
ــوان ســرقوماندان  ــه عن ــی ب ــای غن ــی و عــدم درِک آق ناتوان
اعــالی قــوای مســلح در مســایل نظامــی را، از دیگــر دالیــِل 
ــن  ــر ای ــان ب ــد و باورش ــی می دانن ــای امنیت ــِف نهاده ضع
ــود.  ــاد ش ــی ایج ــد اصالحات ــه بای ــن زمین ــه در ای اســت ک
نهادهــای امنیتــی کشــور به شــدت قومــی شــده انــد و 
ــا  ــن نهاده ــه ای ــمن ب ــوذ دش ــی نف ــل اصل ــر، دلی ــن ام همی
شــده اســت. فســادهای مالــی، دلیــل دیگــر موفقیــِت دشــمن 
اســت. امــا آن چــه کــه بــه رییــس جمهــور برمی گــردد ایــن 
اســت کــه نــه توانایــی الزم بــرای حــِل مشــکالِت امنیتــی و 
نظامــی را دارد و نــه برداشــِت درســت از وضعیــِت سیاســی 
و عمومــِی افغانســتان را. بــه همیــن دلیــل اگــر در یــک روز 
ــای  ــروِی آق ــه اب ــل برســد، خمــی ب ــه قت ــم ب ــر ه ــزار نف ه
غنــی نمی آیــد، چنان کــه بارهــا چنیــن چیــزی تجربــه 

شــده اســت. 

ــادر  ــوری ص ــت جمه ــاد ریاس ــراً نه ــه اخی ــی ک اعالمیه های
ــود  ــِت موج ــر وضعی ــتی در براب ــدام درس ــت، اق ــرده اس ک
نیســت. فقــط بــا ورق صــادر کــردن و نوشــتن چنــد حــرف 
از آدرس ریاســت جمهــوری، مــردم بــه آرامــش نمی رســند 
ــوص  ــه خص ــد؛ ب ــس نمی کن ــزی را ح ــم چی ــمن ه و دش
وقتــی کــه آقــای غنــی بگویــد دشــمن چــون تــوان نظامــی 
ــه  ــدـ ک ــه می زن ــالِت بُزدالن ــن حم ــه چنی ــت ب ــدارد، دس ن
ــت! ــته کننده اس ــراری و خس ــام، تک ــیار خ ــخن بس ــن س ای

دشــمن در حمــالِت جبهه یــی نیــز نشــان داده کــه می توانــد 
بیشــتر از این هــا جنایــت کنــد امــا ایــن حکومــت اســت کــه 
ــه  ــی ب ــم های نظام ــرد و میکانیس ــری را در راهب ــچ تغیی هی
ــدِن  ــاچِی قربانی ش ــر روز تماش ــد و ه ــمیت نمی شناس رس

مــردم هســت.
بــرای کســی کــه نــامِ »رییــس جمهــور« را بــا خــود حمــل 
می کنـــد، زیبنــده ایــن اســت کــه در چنیــن شــرایط خطیری، 
دســت بــه اصالحــاِت بســیار گســترده و فــارغ از دغدغه های 
ــور را از  ــِی کش ــای امنیت ــد و نهاده ــاری بزن ــی و تبـ قوم
ــد.  ــرون بکش ــوب بی ــکوک و نامطل ــاِت مش ــروگاِن حلق گ
مســلمًا تــا زمانــی کــه تغییــراِت اساســی در نهادهــای امنیتــی 
رونمــا نشــود، ناامنــی و دهشــت گری و قربانی شــدِن مــردم 

ادامــه خواهــد داشــت.

همه جا گلیـِم غم 
و ابروِی غنی بی خم
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بیمــاری پولیــو یــا فلــج اطفــال حاال فقــط در دو کشــور 
ــون  ــد تاکن ــع بای ــاری در واق ــن بیم ــده می شــود. ای دی
ــه دلیــل جنــگ ایــن بیمــاری  ــا ب ریشــه کن می شــد ام
دوبــاره شــایع شــد. در افغانســتان، تیــم مبــارزه بــا پولیو 

بایــد بــا شورشــیان نیــز مقابلــه کننــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری آلمــان، یــک هفتــه قبــل برنامه 
ــق  ــه مناط ــأت ب ــک هی ــد. ی ــروع ش ــیون ش واکسیناس
افغانســتان ســفر کــرده اســت تــا از فرماندهــان محلــی، 
مالهــا و افــراد داوطلبــی کــه نگــران ســالمتی کــودکان 
ــت  ــا صحب ــدر خانواده ه ــا پ ــا ب ــد ت ــتند، بخواه هس
ــه  ــد ک ــح می دهن ــار توضی ــر ب ــراد ه ــن اف ــد. ای کنن
بیمــاری فلــج اطفــال چیســت و چطــور بایــد پســران 

و دختــران خردســال در مناطــق روســتایی افغانســتان در 
مقابــل آن محافظت شــوند. گاهــی برنامه واکسیناســیون 
بــه دلیــل جنــگ در برخــی مناطــق بــه تعویــق می افتــد. 
ــن  ــا آخری ــد ت ــر می مانن ــو منتظ ــه پولی ــان برنام کارکن
ــاز  ــه آغ ــع آن گلول ــا در واق ــود ام ــلیک ش ــه ش گلول

جنــگ دیگــری اســت.
افغانســتان در همســایگی پاکســتان قــرار دارد؛ کشــوری 
کــه بــه گفتــه »ســازمان محــو جهانــی پولیــو«، در ســال 
ــا فلــج اطفــال در آن  ــو ی روان مــوارد جدیــدی از پولی
ــورغالبا  ــن کش ــای ای ــاده ه ــت. در ج ــده اس ــده ش دی
قربانیــان ایــن بیمــاری بــه چشــم مــی خورند. »ســازمان 
ــی« هشــدار داده اســت کــه از هــر ۲00  صحــت جهان

مــورد ابتــال، یکــی منجــر بــه فلــج دائمــی کــودک مــی 
شــود. در واقــع از همیــن مــوارد هــم بایــد بــا واکســین 
ــن  ــه ای ــی نیســت ک ــرد. اتفاق ــری صــورت گی جلوگی
ویــروس در کشــورهایی باقــی مانــده اســت کــه جنــگ 

در آن هــا جریــان دارد.
بــا ایــن همــه، خبــر خــوش ایــن کــه شــمار مبتالیــان 
ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــروس ب ــن وی ــه ای ــد ب جدی
کاهــش یافتــه اســت. در افغانســتان در ســال ۲01۵ فقط 
۲0 مــورد از ایــن بیمــاری گــزارش شــده، در حالــی کــه 
ــید. در  ــورد رس ــت م ــه هف ــمار آن ب ــال روان ش در س
پاکســتان شــمار ابتــال بــه ایــن ویــروس از ۳0۶ مــورد 
ــورد در ســال روان رســیده  ــج م ــه پن در ســال ۲01۴ ب
اســت. پــس از حملــه بــزرگ نظامــی علیــه شورشــیان، 
ــا از ســال ۲01۵ توانســته  ــو نهایت ــا پولی ــارزه ب ــم مب تی
اســت بــه بیشــتر کــودکان ایــن مناطق دسترســی داشــته 

باشــد.
ــو«  ــا پولی ــارزه ب ــه مب ــس »برنام ــاروق، رئی ــه ف عایش
ــر(  ــو )۲۸ اکتوب ــی پولی ــش از روز جهان ــتان، پی پاکس
گفــت: »امــا خــوب مــی دانیــم کــه تــا وقتــی که شــمار 
مبتالیــان را بــه صفــر نرســانیم، ممکــن اســت دوبــاره 

ــن بیمــاری شــایع شــود«. ــه ســرعت ای ب
»ســازمان صحــت جهانــی« نیــز ایــن نظــر را تاییــد مــی 
کنــد. ایــن ســازمان مــی گویــد تــا وقتــی کــه حتــا یــک 
کــودک مبتــال باشــد، همــه کــودکان جهــان در خطــر 
ــو وجــود  ــروس پولی ــد. اگــر یــک وی ــرار دارن ــال ق ابت
داشــته باشــد، ایــن ویــروس مــی توانــد طــی ده ســال 
۲00 هــزار کــودک را مبتــال کنــد. به عنــوان مثــال افریقا 
تقریبــا دو ســال پیــش عــاری از ویــروس فلــج اطفــال 
اعــالم شــد؛ امــا در مناطقــی در شــمال شــرق نایجریــا، 
ــرول شورشــیان »بوکــو حــرام«  ــی کــه تحــت کنت جای
قــرار دارد، در ســال ۲01۶ بــار دیگــر یــک نمونــه ابتــال 
بــه ایــن ویــروس بــه چشــم خــورد. پــس از آن، طــی 
ــین  ــر واکس ــار دیگ ــودک ب ــون ک ــن، ۵۸ میلی 1۴ کمپی
شــدند. بــا ایــن حــال، هنــوز حــدود ۴00 هــزار طفــل 
بــدون واکســین در مناطــق تحــت کنتــرول شورشــیان 

»بوکــو حــرام« زندگــی مــی کننــد.
در افغانســتان امــا ایــن نگرانــی بیشــتر اســت. از زمــان 
پایــان ماموریــت نظامــی ناتــو در ســال ۲01۴، طالبــان 

بــر ســاحات بیشــتری فعــال شــده انــد.
در حــال حاضــر، شورشــیان طالبــان حــدود 11 درصــد 
خــاک افغانســتان را در کنتــرول خــود دارنــد و در 

ــام  ــی را انج ــور حمالت ــن کش ــد ای ــدود ۳0 درص ح
ــله  ــک سلس ــال، ی ــر امس ــاه اکتوب ــد. در م ــی دهن م
برنامــه  هــای واکسیناســیون در هفــت »منطقــه« تحــت 
کنتــرول آنهــا در والیــت قندهــار انجــام شــد. بالفصلــه 
در منطقــه دیگــری در مــاه جــوالی، یــک مــورد فلــج 

ــزارش شــد. ــه گ ــر 1۸ ماه ــک دخت ــال از ی اطف
میونــد احمــدزی، رییــس بخــش پولیــوی وزارت 
صحــت افغانســتان مــی گویــد کــه در دو منطقــه دیگــر 
کنتــرول طالبــان، شورشــیان کارکنــان مبــارزه بــا پولیو را 
بــه نوعــی بــه گــروگان گرفتنــد. او مــی گویــد: »آنهــا به 
مــا گفتنــد تــا وقتــی کــه دیگــر مناطــق تحــت کنتــرول 
آنهــا از دیگــر خدمــات صحــی بهرمنــد نشــوند، آنهــا 
اجــازه واکسیناســیون نیــز ندارنــد«. امــا در پنــج منطقــه 

دیگــر، نشــانه ای از پولیــو وجــود نداشــت.
برخــی از شورشــیان طالبــان می گویند که واکسیناســیون 
یــک توطئــه غربــی اســت کــه هــدف آن عقیــم ســازی 
مســلمانان اســت. برخــی دیگــر می گوینــد کــه کارکنان 

مبــارزه بــا پولیــو جاســوس های حکومت هســتند.
حــاال تیــم واکسیناســیون مذاکــره می کنــد و ایــن 
نخســتین بــار نیســت. ســال گذشــته، آنهــا نتوانســتند به 
ده هــا هــزار کــودک در والیــت شــمالی کنــدز برســند. 
ــی«  ریــک ریپرکــورن، رئیــس »ســازمان صحــت جهان
در کابــل مــی گویــد: »امســال ایــن مســئله حــل شــده 
ــه در  ــد ک ــی گوی ــان او م ــکار افغ ــک هم ــت«. ی اس
ــم واکسیناســیون کمــک  ــه تی ــان ب ــوارد طالب برخــی م
مــی کننــد. او مــی گویــد: »مــا بــه آنهــا طالبــان نمــی 
ــم بلکــه آنهــا را یاریگــر مــی نامیــم چــون آنهــا  گویی
بــه مــردم دسترســی دارنــد و مــا بــه ایــن مســئله نیــاز 

ــم«. داری
ــده  ــو فریبن ــروس پولی ــه وی ــد ک ــان می گوین کارشناس
ــه  ــال، ب ــورد از ابت ــک م ــط ی اســت. ممکــن اســت فق
ــیاری ها  ــم بس ــا آن ه ــی ب ــود ول ــر ش ــاری منج بیم
می تواننــد بــدون آن کــه بداننــد ایــن ویــروس را داشــته 
باشــند. تــا وقتــی کــه چنیــن باشــد، بــه ســختی مــی 
تــوان شــمار مبتالیــان به ایــن ویــروس را در افغانســتان 
ــه  ــد ک ــی گوی ــورن م ــک پیپرک ــاند. ری ــر رس ــه صف ب

ناشــناس مانــدن یــک ابتــال، غیرممکــن اســت.
بــا ایــن حــال، ده هــا هــزار همــکار داوطلــب از مالهــا 
گرفتــه تــا تجــار چشــم دوختــه انــد کــه روزی بیماری 

پولیــو کامــال از افغانســتان ریشــه کــن شــود.

مســووالن حــزب جبهــۀ ملــی نویــن افغانســتان می گوینــد، 
ــدۀ  ــات آین ــی انتخاب ــی مهندس ــی در پ ــرف غن ــد اش محم
ــب را  ــۀ تقل ــا زمین ــت ت ــت جمهوری اس ــی و ریاس پارلمان

ــد. فراهــم کن
انورالحــق احــدی، رییــس ایــن حــزب دیــروز یک شــنبه، ۳0 
میــزان در یــک نشســت خبــری گفــت کــه حکومــت بایــد 
ــا مشــورۀ احــزاب  ــات را ب رییــس جدیــد کمیســیون انتخاب

سیاســی تعییــن کنــد.
ــات  ــه کمیشــنران کمیســیون انتخاب ــزود ک ــای احــدی اف آق
ــی  ــای سیاس ــیت مداران و جریان ه ــورۀ سیاس ــا مش ــد ب بای
تعییــن می شــد کــه ایــن کار نشــد؛ بنابرایــن مــا اعتمــادی بــه 

ــم. ــات نداری ــت و کمیســیون انتخاب ــی حکوم بی طرف
رییــس حــزب جبهــۀ ملــی نویــن افغانســتان بــا اشــاره بــه 
برکنــاری رییــس دبیرخانــۀ کمیســیون انتخابــات، از رهبــران 
حکومــت وحــدت ملی خواســت تا رییــس جدیــِد دبیرخانه 
ــای  ــزاب و جریان ه ــا مشــورۀ اح ــات را ب ــیون انتخاب کمیس

سیاســی در کشــور تعییــن کنــد.
او گفــت: »برکنــاری رییــس دبیرخانــۀ کمیســیون انتخابــات 
ــی  ــته و تخصص ــخص کارکش ــک ش ــرای ی ــی را ب فرصت
ــه رییس جمهــور می گویــم شــخصی را  فراهــم ســاخت و ب
در ایــن ســمت نگــذارد کــه تنهــا خــودش بــاالی او اعتمــاد 
داشــته باشــد، بلکــه بایــد آن شــخص به مشــورۀ سیاســیون و 

طــی یــک پروســۀ شــفاف انتخــاب شــود«.
آقــای احــدی از ســران حکومــت وحــدت ملــی خواســت 
تــا ابهــام در پروســۀ بایومتریــک رأی دهنــده گان را رفــع کننــد 
ــناس نامه های  ــع ش ــا توزی ــده را ب ــات آین ــان انتخاب و هم چن
ــد  ــد، هرچن ــزار کن ــی برگ ــتم برق ــا سیس ــی و ب الکترونیک
او می گویــد: »حکومــت افغانســتان ســه ســال را بــرای 
ــش رو  ــات پی ــده گان در انتخاب ــۀ رأی دهن ــازی پروس برقی س
ضایــع ســاخت و اگــر بــه همیــن روال پیــش بــرود، تــا 10 

ــن پروســه عملــی نخواهــد شــد«. ســال دیگــر هــم ای
رییــس حــزب جبهــۀ نویــن در قســمتی از ســخنانش بیــان 
ــور  ــی در بســیاری از ام ــت وحــدت مل ــه حکوم داشــت ک
دولــت داری نــاکام بــوده اســت. او تصریــح کــرد: وضعیــت 
وخیــم امنیتــی بــه دلیــل فقــدان مدیریــت درســت صــورت 
گرفتــه و حکومــت وحــدت ملــی نیــز همــواره در ایــن زمینه 

ســکوت اختیــار کــرده اســت.
ــار داشــت:  ــر در کشــور اظه ــه حــوادِث اخی ــد ب او در پیون
ــن اعمــال  ــا فعــاًل تروریســتان هســتند. ای ــل م »طــرف مقاب
ــت  ــرۀ دول ــان مذاک ــم و خواه ــح می کنی ــان را تقبی مخالف

ــا مشــکالت حــل شــود«. ــان هســتیم ت ــا طالب افغانســتان ب
انوالحــق احــدی هم چنــان بــه ایــن بــاور اســت کــه 
ــه  ــی را ب ــدۀ امنیت ــای عم ــی نهاده ــدت مل ــت وح حکوم
کســانی داده اســت کــه تخصــص در بخــش امنیــت ندارنــد 
و ایــن کار ســبب شــده مخالفــان مســلح دولــت قوی تــر از 

ــد. ــی بگیرن ــردم قربان ــد و از م ــت کنن ــت فعالی حکوم
او بــا تأکیــد بــر این کــه مســووالن نهادهــای امنیتــی بایــد در 
ایــن بــاره پاســخگو باشــند، افــزود: انتحــار و انفجــاری کــه 
در ایــن اواخــر رخ داده اســت، نشــان می دهــد کــه حکومــت 

جــز عوام فریبــی دیگــر کاری نــدارد.
ــان عــالوه کــرد کــه احــزاب سیاســی  ــای احــدی هم چن آق
بــه خاطــر صلــح در امــارات متحــدۀ عربــی بــا ســران طالبان 
ــن  ــه در ای ــتیم ک ــدوار هس ــا امی ــد و م ــو می کنن گفت وگ
ــته  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــرف تازه ی ــان ح ــوی طالب گفت وگ

باشــد.
بــه گفتــۀ رییــس حــزب جبهــۀ نوین، مــا پیــش از این نیــز از 
نشســت عمــان توقعــی نداشــتیم. مــا بــه مطمیــن هســتیم که 
دولــت بــرای مــردم اصــل موضــوع را شــریک نمی ســازد و 

ــد. ــی می کن ــاً عوام فریب صرف
گفتنــی اســت کــه اخیــراً گزارش هایــی از فســاد و اختالفــات 
ــای  ــر قرارداده ــر س ــات ب ــیون انتخاب ــای کمیس ــن اعض بی
ــاد  ــه انتق ــود ک ــده ب ــر ش ــیون منتش ــن کمیس ــی ای تدارکات
نماینــده گان مــردم در پارلمــان و جریان هــای سیاســی را در 

ــی داشــت. پ
روز شــنبۀ همیــن هفته نیز اشــرف غنی در نشســت مشــترکی 
بــا اعضــای کمیســیون انتخابــات در ارگ ریاســت جمهوری، 
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــت ک ــیون گف ــن کمیس ــای ای ــه اعض ب
بــرای شــفافیت در انتخابــات، نیــاز بــه وحــدت و کار تیمــی 

اعضــای کمیســیون انتخابــات دارد.
ــیون  ــۀ کمیس ــس دبیرخان ــاری ریی ــس از برکن ــک روز پ ی
شــکایت های  مســتقل  کمیســیون  انتخابــات،  مســتقل 
انتخاباتــی از برکنــاری پنــج کارمنــد ارشــد ایــن ســازمان خبر 
ــوی  ــزان از س ــنبه، ۳0 می ــروز یکش ــه دی ــی ک داد. در مکتوب
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی صــادر شــد، آمــده اســت: این 

ــاون  ــر، مع ــده در زی ــای یادش ــر دلیل ه ــه خاط ــیون ب کمیس
مســلکی دبیرخانــه ، رییــس تحلیــل و بررســی، رییــس منابــع 
بشــری، آمــر اســناد و ارتبــاط و مدیــر حاضــری اش را برکنــار 

کــرده اســت.
»تزویــر در دســتگاه حاضــری برقــی، تمــرد در برابــر حکــم 
رییس جمهــور در مــورد سرپرســتی معاونیــت مالــی و اداری، 
ــر برنامه هــای اصالحاتــی کمیســیون،  ایجــاد مانع هــا در براب
اطاعــت نکــردن از امرهــای قانونــی آمــران ارشــد، مقاومت و 
تمــرد در برابــر فیصله هــا و تصمیم هــای کمیســیون، تعلــل و 
پای گریــزی از وظیفــه، حضــور نداشــتن در کارهــای گروهی 
کمیســیون، ایجــاد دوگانه گــی در امــور دبیرخانــه، ممانعــت 
ــوط،  ــش مرب ــیون از بخ ــف کمیس ــأت موظ ــی هی از بررس

ارتــکاب تخلف هــای اداری مکــرر و مــوارد دیگــر...« از 
جملــه دالیــل برکنــاری ایــن اعضــای گفتــه شــده اســت. 

ــر رســیده گی  ــه خاط ــن کمیســیون ب ــه ای ــه می شــود ک گفت
ــار  ــخاص برکن ــده، اش ــن پرون ــی« ای ــای جرم ــه »جهت ه ب
شــده را بــه دادســتانی ُکل و دادســتانی اختصاصــی مبــارزه بــا 

فســاد راجــع کــرده اســت. 
ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان همــواره بــه تــالش بــرای 
مهندســی انتخابــات افغانســتان متهــم بــوده اســت. برخــی از 
کارشناســان سیاســی برکنــاری رییــس دبیرخانــۀ کمیســیون 
انتخابــات را تالشــی بــرای ظاهرســازی اصالحــات در ایــن 

کمیســیون عنــوان کــرده انــد.
 

مبارزه با آخرین موارد پولیو
طالبان: 

واکسیناسیون یک توطیۀ غربی است

جبهۀ ملی نویِن افغانستان:

غنی در پی مهندسی انتخابات است
روح اهلل بهزاد
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جوهرۀ آشتی ناپذیِر 
سلفی گری معاصر  و در هم  تنیده گی سیاسِی آن

محمد شعیب صیقلی ////////////////////////بخش نخست

رویــش، رشــد، تکامــل و بالنده گــِی منظومه هــای 
ــری  ــِب فک ــر مکت ــتِر ه ــه یی در بس ــری و اندیش فک
امری ســت  آن  ذبــوِل  و  زوال  نیــز  و  تاریخــی  ـ 
طبیعــی. در بســتر  تفســیرپذیری دیــن، ضمــن قانــون 
ــا  ــا، تلقی ه ــزش رویکرده ــش و ری ــته یی، زای نانوش
ــه نظــر  ــه رســمیت شناخته شــده  ب و نمادهــا، امــری ب
ــه  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــز حای ــه نی ــن نکت ــد. ای می آی
ــا  ــی ب ــِر درهم تنیده گ ــه گی در اث ــای اندیش منظومه ه
ــال و  ــت و اذی ــاِش سیاس ــری از قم ــای دیگ پدیداره
ــه خــود  ــم ب ــم و بدخی ــاِب آن، صــورِت خوش خی اذن
ــن  ــی، یک چنی ــن درهم تنیده گ ــِر ای ــد و در اث می گیرن

ــد.  ــره  می  یابن ــودی چندچه ــاختارهایی نم س
جوهــرۀ آن چــه زیــر پرچــِم ســلفی گرِی امــروز 
اردو زده اســت، آمیزه یی ســت از یــک چارچــوِب 
ــی  ــا پیمانه ی ــک و ت ــای تیوری ــری دارای مؤلفه ه فک
از  متفاوتــی،  مقیاس هــای  در  کــه  آشــتی ناپذیر 
ــه  ــت. تجزی ــرده اس ــره ب ــز به ــت نی ــدرت و سیاس ق
و تحلیــِل مولفه هــای تیوریــک ایــن جریــان، بــا 
ــا  ــد ت ــو، می توان ــه و ســلفیت ن ــِک ســلفیِت اولی تفکی
ــل  ــۀ تعام ــکاِن روحی ــری و ام ــی انعطاف پذی پیمانه ی
بــا سلفی پســندی بــه عنــوان یــک مجموعــۀ باورشــده 
ــن  ــِی ای ــویی، درهم تنیده گ ــد و از س ــن نمای را روش
مجموعــه بــا سیاســت را به صــورِت واقع گرایانــه  

ــد. ــح ده توضی
در پی گشــِت ایــن مهــم، بــه ایــن نکتــه دســت 
ــلفی  ــاورِ س ــه های ب ــن ریش ــه ای ــت ک ــم یاف خواهی
ــناخت  ــرِو ش ــل مباحــِث وارد در قلم ــز ثق ــه مرک ـ ک
اساســی ترین معرفــت دینــی، یعنــی ســاحت شــناخت 
ــِع رشــِد  خــدا و صفــاِت او را تشــکیل می دهــد ـ مان
مشــرب های  ســایر  بــا  مســالمت جویانه  تعامــِل 
فکــرِی جهــان اســالم می گــردد تــا رویکردهــای 
ــن  ــدی. از ای ــای تعب ــه رفتاره ــوف ب ــورِ معط فقه مح
ــۀ  ــرای ارای ــذرا ب ــت گ ــی تالشی س ــث کنون  رو، بح
ــوف  ــِی معط ــِل کالم ــل تأم ــز و قاب ــاط بحث برانگی نق
ــح  ــه اندیشــۀ ســلفی مآب، و کوششی ســت در توضی ب
به هم تنیده گی هــای ســلفیِت معاصــر بــا سیاســت. 
ــِع  ــوان مان ــه عن ــی ب ــری و سیاس ــور فک ــر دو مح ه
ــری ـ  ــای فک ــاندن فض ــش رس ــه آرام ــی در ب مهم
روانــِی جهــان اســالم در عصــِر حاضــر عــرض وجــود 
ــای  ــر دو ت ــۀ ه ــه در زمین ــد ک ــن دو بُع ــد. ای می کنن
ــان  ــترک می ــدر مش ــکیده و ق ــدارا خش ــۀ م آن روحی
ــا فقهــی  ــا ســایر مکاتــب کالمــی و حت ســلفی گری ب
ــا  ــا مشــرب ســلفی و ی ــل رســانده، همان ــه حداق را ب
ــاِت خداســت و آن دوم،  ــه صف کالم ســلفی نســبت ب
ــدرت  ــی ق ــا هژمون ــد ب ــلفیِت جدی ــِی س به هم تنیده گ
اســت کــه امــروز در جای جــاِی جهــاِن اســالم حــرِف 

ــایی دارد. رس

انگارۀ سلفیت نسبت به صفات خدا 
ــرار دارد کــه  ــِب ســلفیت ق ایــن ســخن در متــن مکت
ــر از  ــر خب ــو به ظاه ــنت[ ول ــرآن وس ــی ]ق ــر دلیل ه
صفتــی می دهــد، بایســتی صفتــی از آن برگرفتــه 
ــن  ــمع؛ ای ــاد و س ــم از روی انقی ــه این ه ــود. البت ش
حریمی ســت کــه نــه بــدان پــای عقــل می رســد 
ــه  ــخن ب ــن س ــد. ای ــد می ده ــاد ق ــِت اجته ــه قام و ن
ــن ســعد،  ــث ب ــه، لی ــن، ائمــه چهارگان ــه، تابعی صحاب

ــت. ــوب اس ــفیان، و... منس ــی، دوس ــام اوزاع ام
ــه دو  ــت ب ــی نخس ــات باری تعال ــا، صف ــن مبن ــر ای ب

ــود: ــیم می ش ــته تقس دس
ــود  ــدا از خ ــه خ ــد آن چ ــلبی، همانن ــات س 1.   صف
آن هــا را نفــی نمــوده اســت، ماننــد خــواب، مــرگ و...

۲.   صفات ثبوتی، که به دو گونه است: 
ـ ذاتی
ـ فعلی

ذاتــی بــه ایــن معنــا کــه بــه صــورت لم یــزل والیــزال 
ــه دوســته  ــه بازهــم ب ــه آن متصــف اســت، ک خــدا ب

ــود: ــیم می ش تقس
ـ عقلی: همانند، قدرت، علم، و...

ــمع، از  ــه س ــز ب ــه ج ــه ک ــارت از آن چ ــری: عب ـ خب
ــه و  ــد وج ــت. مانن ــل درک نیس ــری قاب ــِت دیگ جه

ــن. یدی
ــر  ــرد، اگ ــق می گی ــدا تعل ــیّت خ ــه مش ــه ب ــت ک ــی آن اس ــات فعل ــا صف ام
ــت: ــوع اس ــه دو ن ــاز ب ــن ب ــال، و ای ــد و اال ف ــام می ده ــت آن را انج خواس

ـ عقلی: مانند خلق، رزق و...
ـ خبری: مانند مجی، نزول و استواء .

صفات خدا از منظر مکتب اشعری و ماتریدی
ــت،  ــت صف ــا هش ــت و ی ــدا در هف ــاِت خ ــری، صف ــب فک ــن دو مکت در ای
مــورد شناســایی قــرار می گیــرد. ایــن بــاور، بیشــتر بــه اشــعری ها و 
ــار  ــه چه ــاِت خــدا ب ــب، صف ــن دو مکت ــد. در ای ــق می باش ــا متعل ماتریدی ه

تقســیم توضیــح داده می شــود:
نفسی؛ مانند وجود.  .1

سلبی؛ مانند قدم، بقاء و مخالفت با حوادث.   .۲
ــم،  ــدرت، عل ــات، اراده، ق ــت: حی ــورد اس ــت م ــه هف ــی، ک معان  .۳

کالم. بصــر،  ســمع، 
4.   معنوی؛ حی، مرید، قادر، علیم، سمیع، بینا و متکلم.

ــه  ــت ب ــر نخس ــلفی در نظ ــه رای س ــه را ک ــۀ آن چ ــن رای، هم ــاب ای اصح
ــن،  ــد وجــه، یدی ــد؛ مانن ــِت خــدا نمی دانن ــت« می شناســد، صف ــوان »صف عن
ــود دارد  ــن رای وج ــعری ها ای ــا و اش ــان ماتریدی ه ــت کم در می ــن. دس عی
ــن  ــر ای ــه  نصــوص دال ب ــز برخــوردار اســت ک ــادی نی و از طــرف داراِن زی
ــد  ــد، گرچن ــی  ندارن ــه صفت ــت ب ــه دالل ــد ک ــض نصوصی ان ــم، مح مفاهی
ــو  ــردد. ول ــاری گ ــا ج ــی در این ه ــتی تأویل ــس بایس ــد، پ ــن ان ــراً چنی ظاه
بــرای اقنــاع دســته یی از مــردم کــه بــه علــت عــدم عمــق فهــم، بیــم افتــادن 

ــان موجــود باشــد. ــۀ آن در فتن
متقدمیــن مکتــب اشــعری و ماتریــدی، صفــت یــد و وجــه را ثابــت 
ــل  ــه نق ــی در ابان ــمس الدین ذهب ــی. ش ــر باقالن ــد ابوبک ــتند، مانن می دانس

ــود. ــد ب ــز باورمن ــو را نی ــِت عل ــی صف ــه باقالن ــد ک می کن
ســبب ایــن اســت کــه ابومحمــد عبــداهلل بــن ســعید کــه شــیخ اشــعری بعــد از 
اعتــزال بــه او پیوســت، خــود ایــن صفــات را ثابــت می دانســت، پــس شــیخ 
ــارت اســت از  ــه آن عب ــول اســت ک ــک ق ــات دارای ی ــن صف اشــعری در ای
اثبــات صفــات ذاتــی ماننــد وجــه، یدیــن، عیــن و... . پــس صفــات قرآنــی را 

ــد. ــن اشــاعره می پذیرن همــۀ متقدمی
ــی  ــد ابوالمعال ــدند، مانن ــو ش ــل مرتکــب غل ــاعره، در تأوی ــن اش ــا متأخری ام
ــن رازی.  ــام  فخرالدی ــی و ام ــام غزال ــی، ام ــک جوین ــن عبدالمل ــام الحرمی ام
ایــن گــروه بــا معتزلــه نزدیکــی نمودنــد، آنــان صفــِت علــو و صفــات خبــرِی 
ــدند. از  ــر ش ــد را منک ــد بودن ــه آن باورمن ــاعره ب ــن اش ــه متقدمی ــی ک قرآن
ایــن رو برخــی از مفســرین ماننــد بیضــاوی ایــن صفــات را تأویــل می کننــد و 
روایــات این کــه متقدمیــن صفــات خبــری را اثبــات می نمودنــد را قــول دوم 

ــد. ــعری می خوانن ــرب اش در مش
ــار او  ــئیت و اختی ــه مش ــدا ب ــه ذات خ ــم ب ــه قای ــی ک ــاِت فعلی ی ــا صف ام
ــا  ــد آن ه ــمان ها و همانن ــدِن آس ــم پیچی ــزول، در ه ــدرت، مجــی، ن ــد ق مانن
ــب،  ــن ترتی ــه همی ــد.  ب ــل می کن ــد و آن را تأوی ــت نمی دانن ــند را ثاب می باش
ــۀ  ــا ادل ــارض ب ــرا آن را مع ــد؛ زی ــت نمی دانن ــی را ثاب ــی حدیث ــات ذات صف
ــن  ــزد متقدمی ــت کم ن ــی، دس ــری قرآن ــات خب ــا صف ــد. ام ــی می دانن عقل

ــد. ــت می باش ــعری ثاب اش
ــه  ــۀ آن چ ــا هم ــان ب ــه آن ــن اســت ک ــعری ها در ای ــا اش ــه ب ــاوت ماتریدی تف
ــه  ــد ک ــه و ی ــِت وج ــر در صف ــد، مگ ــق ان ــعری ها متف ــا اش ــد، ب ــه ش گفت
ــام  ــه ن ــری ب ــِت دیگ ــن، صف ــر ای ــزون ب ــد. اف ــت می دانن ــه آن را ثاب ماتریدی

ــد.   ــاور دارن ــز ب ــن را نی تکوی



اعظم حسن تقی

نقــد نــو، نهضتــی نقادانــه در ادبیــات اســت کــه 
ــدان  ــِف ناق ــدد و مختل ــی متع ــای ادب از نظریه ه
انگلیســی و امریکایــی از دهــۀ 1۹۲0 پــا گرفــت 
ــا ســال 1۹۶0 در امریــکا و انگلســتان نفــوذ  و ت
ــه های  ــت. ریش ــلط داش ــور مس ــراوان و حض ف
ایــن رویکــرد را بایــد در آرای متیــو آرنولــد در 

ــرد. ــکا جســت وجو ک ــم در امری ــرن نوزده ق
تــی اس الیــوت، آ.آ ریچــاردز، ویلیــام امپســون و 
فرانــک ریمونــد لــی ویــس از ناقــدان انگلیســی 
و کلینــت بروکــس، ویلیــام کرتــز ویمَســت، آلن 
ــن  ــرت پ ــر، راب ــک م ــر بَل ــارد پالم ــت، ریچ تی
وارن و جــان کــرو َرنســام از منتقــدان امریکایــی، 
ــردن  ــل ک ــه در کام ــد ک ــانی بودن ــر کس از دیگ

ایــن نظریــه نقــش داشــتند. 
روش منــد  و  عینیت منــد  نــو،  نقــد  روش 
ــد  ــد بای ــد »منتق ــوع نق ــن ن ــرا در ای ــت؛ زی اس
ــِش  ــا خوان ــد و ب ــوخ کن ــعر رس ــت ش ــه باف ب
دقیــق و جــزء بــه جــزء بــه معنــا برســد.« 
مشــخصۀ  مرادآبــادی:۳۴۹،1۳۸۸(.  )ســبزیان 
ــن و  ــود مت ــه خ ــه ب ــدگاه، توج ــن دی ــارز ای ب
ــر صفحــۀ کاغــذ نقــش  ــه ب ــی اســت ک واژه گان
بســته اســت؛ منتقــدان نقــد نــو معتقــد انــد کــه 
هنــگام بررســی یــک شــعر بایــد آن را موجــودی 
ــه قــول الیــوت: »نقــد  مســتقل فــرض کــرد و ب
معطــوف  بایــد  دقیــق  ارزیابــی  و  صادقانــه 
ــاعر«  ــه ش ــوف ب ــه معط ــد و ن ــعر باش ــه ش ب
منتقــدان  بی توجهــی  )مکاریــک:۴۲۹،1۳۷۵(. 
پیــرو نقــد نــو بــه تاثیــرات شــعر، بــه ایــن معنــی 
نیســت کــه آن هــا منکــر ویژه گــی خــاص زبــان 
شــعری بودنــد. »همان طــور کــه بروکــس گفتــه 
ــه در آن  ــی اســت ک ــان شــاعر... زبان اســت »زب
نقــش معانــی ضمنــی، بــه انــدازۀ معانــی صریــح 

اهمیــت دارد.«
بــه اعتقــاد منتقــداِن نــو، شــعر بایــد کامــاًل تجربه 
ــد تأثیرگــذار باشــد. آن طــور کــه  ــا بتوان شــود ت
ــد،  ــی بده ــد معن ــعر نبای ــد »ش ــا می گوین آن ه
ــن  ــای ای ــد« و معن ــته[ باش ــور داش ــد ]حض بای
ــه می توانیــم  ــت کــه پیامــی ک حــرف آن اس
ــال  ــه احتم ــم، ب ــتخراج کنی ــعر اس ــک ش از ی
پیچیده گــی  در  را  مطلــب  حــق  نمی توانــد 
آن ادا کنــد. بــه جــز کلیــت متناقض نماهــا، 
ــا  ــن تقابل ه ــن ای ــه بی ــی ک ــا و کنایه های تقابل ه
می کننــد،  برقــرار  ســازگاری  تناقض هــا  و 
ــه و  ــد تقلیل گرایان ــری می توان ــز دیگ ــر چی ه

ــد. ــرب باش مخ
ایــن عــادت خالصــه کــردِن شــعر و دیگــر آثــار 
ادبــی در یــک یــا دو عبــارت، از دیــد منتقــدان 
پیــرو نقــد نــو، گناهــی نابخشــودنی و ظلمــی در 
حــق شــعر و در حــق تجربــۀ خــود مــا از شــعر 

ــز، ۳۹:1۳۸۲( ــود.« )برتن محســوب می ش
منتقــدان نقــد نــو، در برخــورد بــا رویکردهــای 
تقلیل گرایانــه و مخــرب، بســیار ســخت گیر 
مقــاالت  در  بیردزلــی  و  ویمســنت  بودنــد. 
ــای  ــت« و »خط ــای در نی ــود، »خط ــروف خ مع
عاطفــی« مخالفــت خــود را بــه شــدت بــا 
داشــتند.  بیــان  تقلیل گرایی هــا  این گونــه 

»خطــای در نیــت« بــا مولــف ســر و کار دارد و 
ــه ایــن معناســت کــه نیــت شــاعر از ســرودن  ب
ــر  ــت هــر نویســنده از هــر اث ــا نی ــک شــعر ی ی
ــش  ــذ نق ــه کاغ ــه روی صفح ــا آن چ ــی را ب ادب

ــم. ــتباه بگیری ــت، اش ــته اس بس
در نقــد، آن چــه می توانــد مــا را راهنمایــی کنــد، 
ــه آن چــه کــه شــاید قصــد  خــود متــن اســت ن
نویســنده از نوشــتن بــوده اســت؛ زیــرا هنگامــی 
ــار عمــوم  ــن عرضــه می شــود و در اختی ــه مت ک
ــن ســلطه  ــر مت ــف دیگــر ب ــرد، مول ــرار می گی ق
نــدارد و متــن بــه چیــزی مســتقل تبدیــل 
ــه  ــا دارد ک ــه م ــته گی ب ــر بس ــود و دیگ می ش
چه گونــه بــا آن برخــورد کنیــم. خطــای عاطفــی 
نیــز بــه خواننــده مربــوط اســت؛ یعنــی خواننــده 
ــی را مرتکــب  ــن خطای ــه چنی مســتعد اســت ک
ــه  ــا آن چ ــود را ب ــی خ ــش عاطف ــود و واکن ش
ــرد. ــتباه بگی ــد، اش ــان می کن ــع بی ــه واق ــعر ب ش

بــه بیــان ســاده تر، نقــِد نــو؛ معتقــد بــه اصالــت 
ــن  ــه ذه ــه ب ــه یی ک ــه اندیش ــت و ب ــن اس مت
نویســنده رســیده اســت، نمی اندیشــد؛ زیــرا 
رســیدن بــه نیــت نویســنده بــه عنــواِن معیــاری 
بــرای نقــد ادبــی، نــه دســت یافتنی اســت و نــه 
مطلــوب. نویســنده و خواننــده از نظــر ِمنتقــدان 
ــتند.  ــه هس ــت ثانوی ــت، دارای اولوی ــن نهض ای
ــن نیســت،  ــای مت ــی معن ــو، در پ ــِد ن ــِد نق منتق
ــود  ــه خ ــن چه گون ــد مت ــد بدان ــه می خواه بلک
را بیــان می کنــد. »ایــن مکتــب دنبــال آن اســت 
مختلــف  بخش هــای  چه گونــه  ببینــد  کــه 
متــن بــا یک دیگــر مرتبــط می شــوند، متــن 
چه گونــه نظــم و هماهنگــی پیــدا می کنــد؛ 
طنــز، متناقض نمــا، تنــش، ایهــام و ابهــام را 
چه گونــه در خــود جــای می دهــد و حــل 
»شــعر  خــود  بیــان  بــه  اساســًا  و  می کنــد 
ــردازد.«  ــعر می پ ــود ش ــر خ ــا جوه ــی« ی بوده گ

)ســلدن:۳0،1۳۸۴(
از مباحثــی کــه در نقــد نــو مطــرح شــده اســت، 
ــاره  ــد اش ــدت نظام من ــث وح ــه بح ــوان ب می ت
ــه  ــعر ب ــۀ ش ــو، تجرب ــداِن ن ــر ناق ــرد. ازنظ ک
عنــوان یــک کل واحــد، امکان پذیــر اســت، 
ــت.  ــکل اس ــارۀ آن مش ــن درب ــخن گفت ــا س ام
ــی  ــعر را »معنای ــده ش ــه، خوانن ــن تجرب »در ای
ــن  ــان چندی ــزه هم زم ــه آمی ــگارد ک ــی« می ان کل
معنــا و چندیــن رســالت زبانــی اســت... از 
ــک  ــت ی ــدۀ کلی ــزو، تعیین کنن ــر ج ــو ه یک س
ــز،  ــا نی معناســت و از ســوی دیگــر، کلیــت معن
ــد...  ــن می کن ــزو را تعیی ــر ج ــق ه ــای دقی معن
ــعر را  ــای ش ــخص معن ــس، ش ــر بروک ــه نظ ب
ــه  ــعر، بلک ــه ش ــه مثاب ــعر ب ــدن ش ــا خوان ــه ب ن
ــک کل درک  ــه ی ــه مثاب ــعر... ب ــدِن ش ــا »خوان ب

)۴۳1،1۳۷۵ )مکاریــک:  می کنــد«« 
ــه«  ــد »تجرب ــوع نق ــن ن ــر در ای ــدواژۀ دیگ کلی
اســت. از دیــدگاه پیــروان ایــن نقــد، شــعر بایــد 
تجربــه شــود تــا اثرگــذار باشــد. امــا ایــن تأکیــد 
بــر اثرگــذاری تجربــه، نبایــد بــر اســتقالل متــن 
خدشــه یی وارد کنــد و آن را تهدیــد کنــد؛ 
زیــرا ممکــن اســت تجربــۀ متفــاوت شــاعران و 

خواننــده گان تأثیــر متــن را کــم و زیــاد کنــد و به 
تبــع آن، ارزش هــای متــن از ســوی فرســتنده گان 
)شــاعران( و گیرنــده گان )خواننــده گان( افزایــش 
و کاهــش یابــد و ایــن اتفــاق مغایــر بــا ســخن 
منتقــدان نقــد نــو اســت کــه بــر اســتقالل متــن 
تکیــه دارنــد و ادبیــات ارزش منــد را بــه زمــان، 

ــد. ــدود نمی دانن ــخاص مح ــکان و اش م
ــن  ــه ای ــوت متوج ــه الی ــد ک ــر می رس ــه نظ »ب
ــان  ــش نش ــر آن واکن ــده و در براب ــد گردی تهدی
ــنت و  ــام »س ــه ن ــی ب ــت. او در مقاله ی داده اس

)1۹1۹( ایــن نظــر را گوشــزد قریحــۀ شــخصی« 
می کنــد؛ زیــرا از ســویی می خواهــد اصــول 
جاودانــۀ کالســیک را زنــده نگــه دارد و از 
ــه« را کــه »نقــد  ســوی دیگــر، نمی توانــد »تجرب

ــد. ــی نمای ــد، نف ــه می کن ــدان تکی ــو« ب ن
انســانی« یــاد  بنابرایــن، از جوهــر »تجربــۀ 
ــه جــای  ــد و آن را گســترش می دهــد و ب می کن
ــم  ــتی آن، آن را تعمی ــردن رمانتیس ــخصی ک ش
می دهــد. احساســات و هیجانــات شــخصی 
شــاعر بایــد زدوده شــوند و شایســته اســت کــه 
ــی،  ــد علم ــا دی ــمند ب ــک دانش ــد ی ــاعر مانن ش
عینــی و دقــت فــراوان و بــدون باورهــا و 
عواطــف شــخصی بــه جهــان بنگــرد و بــه جــای 
ــخصی،  ــۀ ش ــزارش تجرب ــک و گ ــرد رمانتی تف
ــد ردی  ــد. او نبای ــی باش ــنت های ادب ــرو س پی
ــه  ــذارد، بلک ــا بگ ــه ج ــود ب ــخصیت خ از ش
تنهــا میانجــی اســت تــا بتوانــد ســنت و تجربــۀ 
انســانی را انتقــال دهــد.« )تســلیمی: ۲۵،1۳۸۸(.
شــدِن  نامشــخص  فرآینــد  ایــن  الیــوت 
ــد  ــی می نام ــتۀ عین ــردی را همبس ــات ف احساس
و معتقــد اســت تنهــا راه بیــان احساســات 
ــت،  ــک موقعی ــات، ی ــته یی از عینی ــت: »رش اس
ــتور  ــد دس ــه می توان ــا ک ــي از رخداده زنجیره ی
کار »احســاس ویژه«یــي باشــد و خواننــده تنهــا 
ــذف  ــد.« ح ــت نمای ــاس را دریاف ــان احس هم
احساســات شــخصی، گرایــش پیــروان نقــد نو را 
بــه ُفــرم نشــان می دهــد )فرمــی کــه بــا محتــوا 
دارد(.  درهم تنیده گــی  معنــا  و  درون مایــه  و 
بدیــن معنــا کــه ادبیــات از نــگاه آنــان ارجاعــی 
ــرون از  ــزی بی ــه چی ــات ب ــی ادبی ــت؛ یعن اس
ــلیمی: ۲۵،1۳۸۸(. ــد.« )تس ــوع می کن ــود رج خ

 
* ایرادهاي وارد بر نقد نو

نقــد نــو از آغــاز و به ویــژه از دهــۀ 1۹۶0 
ــدان  ــۀ منتق ــورد حمل ــواره م ــو، هم ــه این س ب
ــن  ــث ای ــه باع ــت آن چ ــت. در حقیق ــوده اس ب
انتقادهاســت، عــالوه بــر ندانــم کاری هــای 
ــبب  ــه س ــو، ب ــدان ن ــری منتق ــا ظاه ــی ی واقع
پافشــاری ناقــداِن نــو بــر اشــاره بــه ادبیــات بــه 
ــاد  ــن انتق ــاری ای ــن پافش ــود؛ ای ــعر ب ــه ش مثاب
روش هــای  و  نظریه هــا  کــه  برانگیخــت  را 
ــز اســت  ــر شــعر متمرک ــدگاه، بیشــتر ب ــن دی ای
ــر  ــه نث ــاًل ب ــاید اص ــش و ش ــر نمای ــپس ب و س

ــد. ــوط نباش ــتانی مرب داس
ــر شــکایت  ــن ام ــز از ای ــدان هرمنوتیکــی نی ناق
ــو در حفــظ تمایــالت ضــد  ــد کــه »نقــد ن دارن

بــه  و  اســت  ناتــوان  خــود  اثبات گرایانــۀ 
ورطــۀ چشــم اندازی »بیــش از پیــش فنــی« 
ــین  ــتاِن واپس ــو در دس ــد ن ــد. نق ــقوط می کن س
گزارنــده گاِن خــود و در جســت وجوی عینیــت، 
ــالل آور و ســطحی  ــش از حــد م ــزی بی ــه چی ب
ــر از  ــته غی ــد[ نادانس ــث ش ــد، و ]باع ــدل ش ب
امکانــات تعالی بخــش شــعر، امکانــات دیگــری 

ــد. ــل درآی ــه فع ــوه ب ــز از ق نی
پــل دومــان مشــکالت نقــد نــو را در ایــن مــورد 
ناشــی از ایــن نکتــه می دانــد کــه ایــن رویکــرد 
هیــچ اهمیــت و موضوعیتــی بــرای نیــت قایــل 
ــه  ــون توج ــان )کان ــِی انس ــی آگاه ــت. وقت نیس
ــد  ــاختاری نیت من ــه س ــی( ک ــی هرمنوتیک بررس
دارد، همــراه بــا موضــوع ِشــِک منطقــی نقــد نــو 
کــه همانــا نیــِت ممکــِن شــاعر)وضعیت ذهنــی 
ــه  ــعر ب ــود، ش ــده ش ــه دور افکن ــت، ب او( اس
ــۀ  ــه موضــوِع مطالع ــی طبیعــی ک صــورت ابژه ی
ــی در  ــن آگاه ــا ای ــل ب ــت و در تقاب ــم اس عل

)مکاریــک:۴۳۴،1۳۷۵(. می آیــد.« 
ــه و  ــرد توج ــن رویک ــای ای ــه نظریه ه ــر ب اگ
ــه  ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــری کنی در آن بازنگ
ــر  ــه ش ــت و ن ــق اس ــر مطل ــه خی ــو، ن ــد ن نق
ــق،  ــش دقی ــه خوان ــو ب ــد ن ــه نق ــق. »توج مطل
ــم  ــِه عل ــد از توج ــت تقلی ــًا کوششــی جه صرف
ــرای  ــود ب ــی ب ــه تالش ــود، بلک ــات نب ــه واقعی ب
مقابلــه بــا پذیــرِش حکــم ِ اثبات گرایــی علمــی 
از ســوی محافــل دانشــگاهی... نقــد نــو تــالش 
ــزی  ــا آن چی ــکان دهــد ت ــه شــعر ام ــا ب ــرد ت ک
ــد  ــه نق ــت ک ــوان گف ــه هســت و می ت ــد ک باش
ــی  ــه و تجرب ــر اثبات گرایان ــم عناص ــو، به رغ ن
آن، در عصیــان علیــه اثبات گرایــی و تجربــه 
ــک:۴۳۵،1۳۷۵( و  ــود« )مکاری ــهیم ب ــی س گرای
ــات  ــش نظری ــی در پیدای ــل مهم ــت عام توانس

ــد. ــود باش ــس از خ پ
   

منابع:
1ـ برتنــز، یوهانــس ویلــم)1۳۸۲(. نظریــۀ ادبــی 
ــاپ  ــجودی. چ ــرزان س ــۀ ف ــات(. ترجم )مقدم

ــگ دیگــر. ــران: آهن اول. ته
ادبــی:  نقــد   .)1۳۸۸( علــی.  تســلیمی،  ۲ـ 
ــات  ــا در ادبی ــرد آن ه ــی و کارب ــای ادب نظریه ه

فارســی. چــاپ اول. تهــران: کتــاب آمــه.
۳ـ ســبزیان مــراد آبــادی، ســعید و کــزازی، 
ــد  ــه و نق ــگ نظری ــن.)1۳۸۸( فرهن میرجالل الدی
ــای  ــی و حوزه ه ــات فارس ــی، واژه گان ادبی ادب
ــران:  وابســتۀ انگلیســی فارســی. چــاپ اول. ته

ــد مرواری
۴ـ ســلدن، رامــان و ویدوســون، پیتــر. )1۳۸۴(. 
راهنمــای نظریــۀ ادبــی معاصــر، ترجمــه عبــاس 

مخبــر، تهــران: طــرح نــو.
ــۀ  ــا. )1۳۷۵(. دانش نام ــا ریم ــک، ایرن ۵ـ مکاری
ادبــی معاصــر، ترجمــۀ مهــران  نظریه هــای 
ــران:  ــاپ دوم. ته ــوی. چ ــد نب ــر و محم مهاج

ــه. آگ
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در نقد، آن چه می تواند ما را راهنمایی 
كند، خود متن است نه آن چه كه شاید 
قصد نویسنده از نوشتن بوده است؛ 
زیرا هنگامی كه متن عرضه می شود و 
در اختیار عموم قرار می گیرد، مولف 
دیگر بر متن سلطه ندارد و متن به 
چیزی مستقل تبدیل می شود و دیگر 
بسته گی به ما دارد كه چه گونه با آن 
برخورد كنیم. خطای عاطفی نیز به 
خواننده مربوط است؛ یعنی خواننده 
مستعد است كه چنین خطایی را 
مرتکب شود و واكنش عاطفی خود را 
با آن چه شعر به واقع بیان می كند، 
اشتباه بگیرد



ــازه  ــای ت ــده گان میوه ه شــماری از تاجــران و صادرکنن
ــر  ــتان ب ــی پاکس ــای گمرک ــت تعرفه ه ــش قیم از افزای
ــاد  ــدت انتق ــه ش ــتان ب ــی افغانس ــوالت صادرات محص

می کننــد.
ایــن تاجــران باالبــردن قیمــت تعرفه هــای گمرگــی بــر 
ــتان  ــوی پاکس ــتان از س ــی افغانس ــوالت صادرات محص
ــد و  ــه می خوانن ــی و یک جانب ــدام غیرقانون ــک اق را ی
ــاری را  ــط تج ــد رواب ــتان نبای ــه پاکس ــد ک ــد دارن تاکی

ــد. قربانــی مســایل سیاســی کن
ایــن تاجــران هشــدار می دهنــد کــه اگــر قیمــت 
تعرفه هــای گمرکــی پاکســتان بــر محصــوالت صادراتی 
افغانســتان کاهــش نیابــد، آنــان دیگــر صــادرات خود را 

ــد کــرد. ــه پاکســتان قطــع خواهن ب
ــاق  ــه ات ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
تجــارت و صنایــع افغانســتان بــه تازگــی اعــالم 
ــر  ــی ب ــای گمرک ــت تعرفه ه ــتان قیم ــه پاکس ــرده ک ک
محصــوالت صادراتــی افغانســتان را ســه برابــر افزایــش 

داده اســت.
ــش  ــر افزای ــی ب ــتان مبن ــم پاکس ــارت، تصمی ــاق تج ات
اصــول  مخالــف  را  گمرکــی  تعرفه هــای  قیمــت 
ســازمان  )WTO(؛  جهانــی  تجــارت  ســازمان 
ــادی  ــازمان اقتص ــارک )SAARC(؛ س ــورهای س کش
ایکــو)ECO( و قــرار داد ســافتا )SAFTA( » کــه 
ــد  ــازمان ها را دارن ــن س ــت ای ــور عضوی ــر دو کش ه
ــده و خواســتار کاهــش هــر چــه عاجــل قیمــت  خوان

تعرفه هــای گمرکــی شــده اســت.
ــتان  ــارت افغانس ــاق تج ــاون ات ــوزی مع ــان الک خان ج
می گویــد: معلومــات مــا ایــن اســت کــه پاکســتان ایــن 
عمــل را در  واکنــش بــه اقــدام حکومــت افغانســتان که 
شــماری از افــراد در نظــام بعــد از مشــوره بــا ســکتور 
ــتان را  ــر بعضــی صــادرات پاکس ــه ب خصوصــی، تعرف

بلنــد کــرده اســت، انجــام داده اســت.
ــاق تجــارت، افغانســتان در ۲01۳  ــاون ات ــه مع ــه گفت ب
ــواد  ــر م ــزار کانتین ــتان ۷0ه ــاالنه از پاکس ــالدی، س می
وارد مــی کــرد؛ امــا سیاســت هــای نادرســت پاکســتان، 
باعــث شــد کــه ایــن رقــم در ســال ۲01۶ میــالدی بــه 

۴ هــزار کانتینــر پاییــن شــود.
الکــوزی می گویــد: اکنــون صــادر دو صــد قلــم 
ــازه  ــای ت ــوه ه ــامل می ــتان ش ــی افغانس ــواد صادرات م
ــنگ  ــی، س ــات طب ــبزیجات، نبات ــن، س ــک، قالی و خش
ــواد  ــی و م ــه قیمت ــی و نیم ــای قیمت ــنگ ه ــال، س زغ

ــت. ــده اس ــف ش ــتان، متوق ــه پاکس ــر ب دیگ
معــاون اتــاق تجــارت گفــت کــه قبــاًل تعرفــۀ یــک تــن 
انگــور ۸000 کلــدار پاکســتانی بــود؛ امــا اکنــون بــه ۲۸ 
ــن  ــک ت ــۀ ی ــان تعرف ــه و همچن ــاال رفت ــدار ب ــزار کل ه
ــدار  ــزار کل ــه ۲1 ه ــدار ب ــار، از ۸000 کل ــیب و ان س

افزایــش یافتــه اســت.
ــراً برخــی ســهولت ها را در  ــۀ او، پاکســتان اخی ــه گفت ب
خــط دیورنــد ایجــاد کــرده بــود و تاجــران افغانســتان 
و پاکســتان، در جریــان امســال نزدیــک بــه 1۳۳ هــزار 

تــن میــوۀ تــازه از افغانســتان بــه پاکســتان بــرده انــد.
وامــا شــماری از آگاهــان اقتصــادی بــه ایــن بــاور اندکه 
همــواره مســایل تجارتــی افغانســتان بــا پاکســتان، 

ــت. ــور شده اس ــر دو کش ــت های ه ــی سیاس قربان
ســیف الدین ســیحون آگاه مســایل اقتصــادی می گویــد: 
برعکــس ســایر کشــورهای دنیــا همــواره تجــارت میان 
ــی  ــایل سیاس ــر مس ــت تاثی ــتان تح ــتان و پاکس افغانس
قــرار می گیــرد و متاســفانه  دســتگاه های سیاســی 
هــردو کشــور هــم پاکســتان و هــم افغانســتان، برپایــه 
ــایل  ــه مس ــل همیش ــد، ب ــم نمی گیرن ــت تصمی عقالنی

ــد. ــی می کنن ــایل سیاس ــی مس ــی را قربان تجارت
ــورها  ــان کش ــط می ــال حاضــر رواب ــه او: درح ــه گفت ب
ــط  ــدون شــک روی رواب ــط سیاســی اســت کــه ب رواب
اقتصــادی تاثیــر می گــذارد و نــگاه پاکســتان هــم 
ــی  ــی- امنیت ــگاه سیاس ــک ن ــتان ی ــه افغانس ــبت ب نس
اســت؛ امــا برعکــس افغانســتان ایــن توانایــی را نــدارد 
ــد و  ــی باش ــتان سیاس ــه پاکس ــبت ب ــش نس ــه نگاه ک
ــی  ــایل سیاس ــادی از مس ــکالت اقتص ــل مش ــرای ح ب

ــد. ــتفاده کن اس
ــه  ــتان ن ــفانه افغانس ــد کرد:»متاس ــیحون تاکی ــتاد س اس
ایــن توانایــی را دارد و ایــن درک را دارد کــه از مســایل 
سیاســی در اقتصــاد اســتفاده کنــد و مشــکالت اقتصادی 
ــق مســایل سیاســی حــل  ــا پاکســتان را از طری خــود ب
ــا شــاهد  ــی را دارد و م ــن توانای ــا پاکســتان ای ــد؛ ام کن
هســتیم کــه همــواره از آن نهایــت اســتفاده را می بــرد«. 

ــه گفتــه او: »باآنکــه افغانســتان همــواره ســعی کــرده  ب
ــل  ــه حداق ــتان را ب ــه پاکس ــی ب ــته گی ترانزیت ــا وابس ت
ــن  ــتان از ای ــن پاکس ــود؛ بنابرای ــق نب ــا موف ــاند؛ ام برس
ــتفاده  ــت اس ــت و از آن نهای ــر اس ــف باخب ــه ضع نقط

سیاســی را می بــرد«.
ــتان  ــه پاکس ــی ک ــرایط فعل ــًا در ش ــزود: خصوص او اف
ــکا و غــرب  ــه شــدت تحــت فشــار کشــورهای امری ب
ــه  ــبت ب ــادی نس ــارهای اقتص ــن فش ــرار دارد؛ بنابرای ق
ــا از ایــن طریــق بتوانــد  افغانســتان را بیشــتر ســاخته ت
هــم افغانســتان و هــم دنیــا را بــه تمکیــن از خــود وادار 

ــد. نمای
ایــن آگاه اقتصــادی تصریــح کــرد، امــا نبایــد فرامــوش 
ــپ  ــد ترام ــتراتیژی جدی ــکا و اس ــگاه امری ــه ن ــرد ک ک
ــرا  ــاد جــدی نیســت، زی در مــورد پاکســتان مســاله زی
ــرب اســت  ــکا و غ ــتراتیژی امری ــریک اس ــتان ش پاکس
ــن  ــد؛ بنابرای ــم دارن ــی باه ــی سیاس ــالت فراوان و معام
بــا اســتراتیژی جدیــد ترامــپ منــزوی  پاکســتان 

ــد. ــد ش نخواه
اســتاد ســیحون همچنــان گفــت: سیاســت امریــکا 
ــت  ــه اس ــت ریاکاران ــک سیاس ــتان ی ــه پاکس ــبت ب نس
و ایــن دوکشــور روابــط بســیار عمیــق سیاســی دارنــد 
و روابــط پاکســتان و امریــکا، پاکســتان انگلیــس و 
پاکســتان ناتــو یــک روابــط فراتــر از مســایل افغانســتان 

ــد. ــدت دارن ــع دراز م ــت و مناف اس
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»پاکستـان روابـط بازرگانـی را 
قربانـی بازی هـای سیاسـی نکند«

غني:

 درې مياشتې وخت راکړئ په پکتيا کې 

۱۴لويې پروژې پلې کوم

وزیر دفاع پاکستان:

نـقش هنـد در امـور امنیتـی 
افغـانستان را نمـی پذیریـم

ــالم آباد  ــت: اس ــتان گف ــاع پاکس ــر دف وزی
مســائل  در  هنــد  نقش آفرینــی  هرگــز 
مربــوط بــه امنیــت منطقــه و افغانســتان را 

نمی پذیــرد.
خــرم دســتگیر خــان وزیــر دفاع پاکســتان 
گفــت: اســالم آباد هرگــز نقش آفرینــی 
هنــد در مســائل مربــوط بــه امنیــت 

منطقــه و افغانســتان را نمی پذیــرد.
ــدار در افغانســتان  ــت پای ــزود: امنی وی اف
از هــر لحــاظ بــه نفــع پاکســتان اســت امــا 
ــم  ــه را نخواهی ــن زمین ــد در ای ــش هن نق

پذیرفــت.
کریــدور  کــرد:  تأکیــد  دســتگیر خان 
ــه نفــع تمــام کشــورها  اقتصــادی چیــن ب
ــای شــغلی مناســب  می باشــد و فرصت ه

ــاط  ــایر نق ــتان و س ــردم بلوچس ــرای م ب
ــد  ــکا و هن ــن امری ــد بنابرای ــم می کن فراه
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــه اج ــبت ب ــد نس نبای

ــند. ــرض باش معت
ــی  ــاع پاکســتان در حال ــر دف ســخنان وزی
ــی  ــات امریکای ــه مقام مطــرح می شــود ک
بــرای  کردنــد  اعــالم  پیــش  چنــدی 
ــر نظــر  ــه و زی ــت در منطق ــراری امنی برق
در  ترورریســت ها  فعالیــت  گرفتــن 
پاکســتان از هنــد کمــک خواهنــد گرفــت.
بــا  هنــد  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــه  ــی ب ــروی نظام ــه حاضــر نشــد نی اینک
افغانســتان اعــزام کنــد امــا بــرای آمــوزش 
ــق  ــه تواف ــتان ب ــش افغانس ــای ارت نیروه

ــت. ــیده اس رس
ولســمرش محمــد ارشف غنــي د ســې شــنبې پــه ورځ د پکتيــا مرکــز 

ــې،  ــه فاتح ــو رسه ل ــي خلک ــورو او ول ــي مخ ــې قوم ــز ک ګردې

ــې د  ــډه ک ــي غون ــي او ول ــه نظام ــته پ ــې وروس ــۍ او ليدن غمرشک

ــا  ــته پکتي ــې وروس ــه دې ورځ ــې ل ــړه چ ــه وک ــال ژمن ــر مه ــرو پ خ

ــاف د  ــوازن انکش ــړې او د مت ــاع ک ــه ارتق ــت ت ــې والي ــړۍ درج لوم

تيــوري لــه مخــې بــه پــه پکتيــا کــې ۱۴ لويــې پــروژې پلــې کــړي.

افغــان ولســمرش محمــد ارشف غنــي لــه پکتياوالــو علــاو، قومــي 

مخــورو، ولســواليو اوســېدونکو، پــه ولــي او مرشانــو جرګــه کــې 

ــدين  ــو او م ــورا وکيالن ــي ش ــتازو، واليت ــه اس ــو ل ــا د خلک د پکتي

ــا پــه مرکــز ګردېــز کــې د تېــرې ســې شــنبې ورځ  ټولنــو رسه د پکتي

د پېښــې لــه املــه د غمرشيکــۍ او فاتحــې کولــو څخــه وروســته د 

۲۰۳ تنــدر قــول اردو قوماندانــۍ د غونــډو پــه تــاالر کــې نظامــي او 

ولــي غونــډې تــه د وينــا پــر مهــال پکتيــا د لومــړی درجــه واليــت 

اعالنولــو ترڅنــګ وويــل:

ــتنه  ــړۍ غوښ ــړم، لوم ــک ک ــات دررسه رشي ــو اقدام ــه څ »دا وارې ب

مــو دا وه چــې پکتيــا لومــړۍ درجــه يش، وشــو او دوميــه غوښــتنه 

مــو دا وه چــې د زرمــت او غــزين ســړک جــوړ يش تــر کار النــدې 

دی جوړېــږي او شــپږ نــور ســړکونه هــم د يــاري صاحــب پــه پــالن 

ــتنه  ــه غوښ ــک يش او درېيم ــه دررسه رشي ــل ب ــه تفصي ــې دي او پ ک

مــو وه چــې زرمــت ولســوالۍ دې دوه يش نــو بېــګ صاحــب اقــدام 

کــړی پــه راتلونکــې يــوه مياشــت کــې بــه دوه ولســوالۍ يش.«

ــور  ــړک، ۶ ن ــځ س ــز ترمن ــزين ګردې ــې د غ ــړه چ ــه ک ــمرش زيات ولس

ــارو  ــارک چ ــي پ ــول، د صنعت ــوالۍ ک ــت دوه ولس ــړکونه، زرم س

ــو  ــوړول، ۴۰ ورځ ــوونځی ج ــارو ښ ــلکي چ ــې د مس ــل او پک پي

ــاره دوه نيــم  ــه د انتقــايل برېښــنا رســول، د روغتــون لپ ــا ت کــې پکتي

ميلیونــه ډالــر ځانګــړې شــوې بودجــه انتقــال او تشــکيل پــوره کــول، 

پــه ګردېــز کــې د ســاحوي روغتــون رشوع، حلقــوي ســړک، مچلغــو 

او دوه نــور بندونــه پــه دغــه کال کــې پيلېــږي، ۳۶ نويــو ښــوونځيو 

تــه بــه د ســږ بودجــې نــه پيســې انتقــال او کارونــه بــه يــې پيــل يش، 

ــه هــم جــوړ يش. د واليــت نــوی تعمــر او مېلمســتون ب

ــه  ــې د وايل پ ــتل چ ــونو وغوښ ــه ولس ــا ل ــي د پکتي ــمرش غن ولس

ــه  ــې پ ــدين ټولن ــور او م ــي مخ ــورا، قوم ــي ش ــرشۍ دې واليت م

رشيکــه د نــوې قوماندانــۍ د جوړېــدو لپــاره ځــای مشــخص کــړي 

ــړي: ــپړه ک ــل او بش ــروژه پي ــه پ ــه دوی دغ ــل ډول ب ــه عاج او پ

»د پکتيــا امنيــه قوماندانــۍ د جوړېــدو لپــاره بودجــه د کورنيــو چــارو 

لــه وزيــر رسه شــته تاســې شــکايت کــړی وو چــې دغــه قومانــداين 

د ښــار پــه منــځ کــې ده نــو تاســې فيصلــه وکــړئ، چــې چېرتــه يــې 

ــه  ــورًا ب ــئ ف ــول رسه کين ــي شــورا او ټ غــواړئ وايل صاحــب، واليت

کار رشوع او قومانــداين بــه پــای تــه ورســېږي.«

ولســمرش وويــل دغــه ټولــې پــروژې بــه ســږ کال پيــل او يــو 

ــاس  ــر اس ــکالتو پ ــتونزو او مش ــي س ــو طبیع ــه د کوم ــې ک ــمېر ي ش

ــه  ــه رس ت ــر پاي ــه د ۹۷ کال ت ــه راتلونکــي کال کــې ب ــږي پ ــې کې پات

ــېږي. ورس

ــه  ــالوي ت ــو او پ ــې غړي ــو د کابين ــو او وررسه راغلي ــمرش ژمن ولس

سپارښــتنو پــر اســاس د پکتيــا ولســونه، مــدين فعــاالن او د جلســې 

ــتۍ  ــمرش وروس ــه د ولس ــه چېرت ــې، ک ــل ي ــوښ وو وي ــوال خ ګډون

څرګندونــې عمــي يش تــر ډېــره بريــده بــه يــې غوښــتنې پــوره شــوې 

ــو پارملــان غــړی شــفيق اللــه ســحر وویــل: وي، د ځوانان

ــرې ښــې  ــو رسه ډې ــه پکتياوال ــه ســفر کــې ل ــه پ ــا ت »ولســمرش پکتي

وعــدې وکــړې او پکتيــاوال يــې لــه څرګندونــو ډېــر خوشــال وو او 

ــا  ــو د پکتي ــا، خ ــو بي ــوې ن ــي ش ــدې عم ــه وع ــې دغ ــه ي ــه چېرت ک

ــه  ــل چــې کــه چېرت ــه ولســمرش ووي ــه خپل ــږي او پ ســتونزې هوارې

ــو او  ــدين فعاليتون ــو او م ــه پاڅونون ــو پ ــول تاس ــه ش ــه ون دا کارون

ــئ.« ــق واخل ــا دا ح ــه م ــارزو رسه ل مب

ــم کاري  ــي درېي ــد ارشف غن ــمرش محم ــان ولس ــه د افغ ــا ت دا پکتي

ــه يــې تــررسه کــوي او پــه درې واړو  ســفر دی چــې دغــه واليــت ت

ــګ  ــو ترڅن ــي اداري چارواک ــي او ملک ــې د نظام ــې ي ــفرونو ک س

ــه کــړې خــو داځــل يــې پــه خپــل ســفر کــې  لــه ولســونو رسه ليدن

پکتياوالــو تــه د عمــي کار او د متــوازن انکشــاف پــه لــړ کــې پکتيــا 

ــې خــره وکــړه. ــه د جــدي پاملرن ت

ولســمرش غنــي پکتیــا والیــت تــه دغــه ســفر پــر داســې مهــال کــوي 

ــت کــې د وســله  ــه دغــه والی ــه ورځ پ ــرې ســې شــنبې پ چــې د تې

والــو طالبانــو پــه ډلــه ییــزو انتحــاري حملــو کــې د دغــه والیــت د 

امنیــه قومانــدان پــه ګــډون ۶۰ تنــه ووژل شــول.

زندانیان... به خاطر   خدا   همۀ 
 تروریسـتی اخیـر در والیت هـای پکتیـا، غزنی، قندهـار، کابل و غـور تاکید 
کردنـد کـه راهبـرد امنیتی و مدیریتی دولـت باید در قبال نـا امنی های جاری 

در کشـور تغییـر کنـد، در غیر آن کاری از این حکومت سـاخته نیسـت.
برخـی اعضای کمیسـیون امنیت داخلـی و امور دفاعی مجلس سـنا همچنین 
یـاد آور شـدند کـه مسـووالن نهادهـای امنیتـی و کسـانی کـه در دور پیـش 
رییـس جمهـور قـرار دارنـد، واقعیت هـا را بـه آقای غنـی بازگـو نمی کنند و 

به همین خاطر مشـکالت بیشـتر شـده اسـت.
این کمیسـیون در پیوند به اوضاع جاری در کشـور خواسـتار تنظیم نشسـت 
بـا رییـس جمهـور شـدند و فضل هـادی مسـلم یار رییـس مجلـس سـنا نیـز 
بـه ایـن کمیسـیون هدایـت داد تا طـرح امنیتی خود را بـه منظور پیشـنهاد با 
رییـس جمهـور آمـاده کننـد و او زمینه نشسـت اعضـای این کمیسـیون را با 

آقـای غنی مسـاعد می سـازد.
ایـن در حالـی اسـت کـه در نتیجـه افزایش حمـالت انتحاری در یـک هفته 
اخیـر بیـش از ۲00 نظامـی و غیـر نظامـی کشـته و بیـش از ۳00 فـرد دیگر 

زخمـی شـده اند.

                                                                                                                           ناجیــه نـــوری  

برکناری پنج کارمند... 
ــه کامپیوتــر حاضــری کمیســیون و درخواســت های تغییــر و تبدیلــی   در زمینــه دســتبرد ب
ایــن پنــج کارمنــد  بــه والیــات از ســوی رییــس جمهــور کــه بعدهــا پذیرفتــه نشــده اســت 

ــد. ــم می کن مته
ــه تامیــن شــفافیت  ــر تریــن نهــاد در زمین ــا آنکــه کمیســیون شــکایات انتخاباتــی از معتب ب
برگــزاری انتخابــات اســت امــا موجودیــت اختالفــات میــان اعضــای ارشــد ایــن کمیســیون 
در حالــی کــه کمتــر از یــک ســال تــا برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای 

ــت. ــده اس ــران کنن ــدت نگ ــه ش ــت، ب ــده اس ــی مان ــان باق ــوالی های زم ولس
هرچنــد یــک روز پیــش رییــس جمهــور غنــی؛ امــام محمــد وریمــاچ رییــس داراالنشــای 
کمیســیون مســتقل انتخابــات را بــه دلیــل تاخیــر در اجرایــی مصوبــات و کــم کاری هــا از 
وظیفــه اش برکنــار کــرد امــا موجودیــت اختالفــات در نهادهــای انتخابــای بــا آنکــه اعتبــار 
ایــن کمیســیون ها را در نــزد مــردم کــم می کنــد امــا رونــد برگــزاری بــه موقــع انتخابــات 

ــد. ــه می زن ــز صدم را نی
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بهار مهر

حمــالت پیهــم طالبــان تروریســت در کشــور، هیــچ تغییری 
در نــگاه مــردم بــه طالبــان و همدســتان خون اشــام انــان بــه 
وجــود نمــی اورد و نــه هــم از عــزم مــردم بــرای رســیدن به 
ــک و  ــای دیموکراتی ــق ارمان ه ــه و تحق ــد، مرف ــتان قدرتمن ــک افغانس ی
هم دیگرپذیــری مردمــان باهــم برابــر و بــرادر مــا کــم می کنــد. حلقــات 
ــز  ــان نی ــطایِی طالب ــرون وس ــان ق ــران متحجــر و قبیله گرای ــر، هم فک اجی
بایــد بداننــد کــه تــداوم جنــگ بیشــتر از هــر کــس و هــر چیــزی، افــت 

و اتــش بــزرگ بــه خرمــن خودشــان اســت.
حکومــت بایســت پیــش از این کــه زخم هــای مــردم ناســور شــود، جلــو 
ــخوری  ــض، خویش ــی، تبعی ــاختارهای امنیت ــیخته گی س ــاد، ازهم گس فس
ــای  ــی بازی ه ــور را قربان ــع کالن کش ــد و مناف ــی را بگیری و گروه گرای
ــای  ــه طرف ه ــا هم ــد ت ــاب می کن ــا ایج ــی م ــع مل ــد. مناف ــی نکن سیاس
اوضــاع،  بهبــود  و  ســازنده  گفتمان هــای  تقویــت  بــرای  سیاســی 
ــد.  ــات دهن ــی نج ــران کنون ــور را از بح ــم داده و کش ــت ه دست به دس
ــم  ــی تروریس ــوان حام ــه عن ــتان ب ــژه پاکس ــه وی ــایه ب ــورهای همس کش
ــک  ــات، ارام و دموکراتی ــا ثب ــتان ب ــک افغانس ــع خــود را در ی ــد مناف بای

جســت وجو کنــد.

نوراهلل ولی زاده

وضعیــت در افغانســتان بــه گونه یــی اســت 
ــد  ــزد و می گوی ــر می خی ــی ب ــی تاجیک ــه وقت ک
ــه  ــد ک ــت و بیایی ــوب نیس ــود خ ــال موج ــع و ح ــه وض ک
اصالحــش کنیــم، یــک تاجیــک دیگــر بــر می خیــزد و 
ــود  ــکلی وج ــه مش ــت. چ ــن نیس ــر چنی ــه نخی ــد ک می گوی
دارد؟ اگــر پشــتونی برخیــزد و اعتــراض کنــد، پشــتون 
دیگــری می خیــزد و جــواب دندان شــکنی بــه معتــرض 
ــد کــه وضــع خــراب اســت،  ــی بگوی می دهــد؛ اگــر هزاره ی
ــود  ــتد و از وضــع موج ــش می ایس ــری در مقابل ــزاره دیگ ه
ــاراض باشــد، ازبیــک  ــد؛ هکــذا اگــر ازبیکــی ن ــاع می کن دف

دیگــری او را ســرکوب می کنــد و...!
قومــی  مســاله  کــه  می شــود  وانمــود  طــوری  ظاهــرا 
ــه  ــر ک ــا عمیق ت ــت، ام ــده نیس ــن کنن ــم و تعیی ــدان مه چن
بنگریــم، عامــل قومیــت در سیاســت افغانســتان بســیار 
ــی  ــن کننده گ ــن تعیی ــا ای ــت و ام ــده اس ــن کنن ــیار تعیی بس
ــوس  ــدرت جل ــۀ ق ــه براریک ــی ک ــراد و گروه های ــزد اف در ن
کرده انــد و کشــورهای بیرونــی کــه ذیعالقــه و ذیدخــل 
ــرای  ــیله یی ب ــزاری و وس ــه اب ــتان اند، ب ــایل افغانس در مس
ــی  ــن یک ــت. ای ــده اس ــل ش ــخصی تبدی ــداف ش ــق اه تحق
بــودن  بی نتیجــه  و  جنــگ  دوام  عوامــل  عمده تریــن  از 
ــه  ــا ب ــح م ــگ و صل ــت. جن ــه اس ــای صلح جویان تالش ه
ــه،  ــن واقعیــت برخــورد واقع بینان ــا ای ــا ب نتیجــه نمی رســد ت

ــم. ــدی نکنی ــی و ج منطق

ناهید فرید

ــال دشــمن سیاســت روشــن  ــت در قب اگــر حکوم
ــه  ــتان علی ــردم افغانس ــک م ــدون ش ــت،  ب می داش
دشــمن مشــترک خــود بســیح می شــدند. حکومــت 
ــال  ــود را در قب ــاکام خ ــه سیاســت ن ــتان سال هاســت ک افغانس
ــن  ــد. در بهتری ــال می کن ــزدورش دنب ــای م ــتان و گروه ه پاکس
ــه  ــر دشــمناِن دیرین ــردن ب ــه جــای فشــار وارد ک ــا، ب فرصت ه
مــردم افغانســتان، از اغمــاض و ســکوت اســتفاده کــرده اســت. 
ــس  ــا ریی ــی ب ــت وحــدت مل ــس حکوم ــۀ ریی ــات دوگان مالق
ــی  ــف سیاس ــدن و مخال ــرادر خوان ــتان، ب ــش پاکس ــتاد ارت س
ــا  ــات ب ــۀ اطالع ــۀ تبادل ــای موافقت نام ــان، امض ــدن طالب خوان
ــا  ــه ب ــی ک ــتون پنجمی های ــه س ــی نســبت ب ــتان، بی تفاوت پاکس
طالبــان ابــراز همــدردی می کننــد و کشــاندن جنــگ بــه حــوزۀ 
ــردم را نســبت  ــۀ بی اعتمــادی م ــاک قومــی، دامن مســایل خطرن
بــه نظــام بــه شــدت گســترده کــرده اســت، امــا ایــن دلیــل شــده 
ــه  ــانه ها و بقی ــزاب، رس ــی، اح ــه گان سیاس ــه نخب ــد ک نمی توان
گروه هــای فشــار نیــز دنبالــه رو ایــن سیاســت نــاکام باشــند. در 
ــق دارد  ــت تعل ــه مل ــی ب ــام سیاس ــت نظ ــاالری، مالکی مردم س
ــن مملکــت،  ــوان شــهروندان مســووِل ای ــه عن ــا ب و هرکــدام م
ــتان  ــردم افغانس ــه م ــق را ب ــاس تعل ــن احس ــم ای ــه داری وظیف
بدهیــم. مــردم بایــد در برابــر دشــمن مشــترک خــود کــه فقــط 
ــۀ کشــور  ــار گوش ــا را در چه ــهروند م ــا ش ــه روز صده در س
قتــل عــام کــرده، بســیج شــوند و بــه ســکوت ننگیــن در مقابــل 

مــزدوران هرگــز تــن ندهنــد.

اولین دور رقابت های مشت زنی 
دانشجویان در کابل برگزار شد

افغانستان مقام اول را در کپ 
انترکانتیننتال به دست آورد

فیـسبـوک نـــامــه

ــت زنی  ــای مش ــن دوره رقابت ه ــور اولی ــت زنی کش ــی مش ــیون مل فدراس
دانشــجویان را بــا حضــور یــک هــزار ورزشــکار از 1۳ والیــت در کابــل 

برگــزار کــرد.
مجیــب قــاری زاده، مســوول فدراســیون ملــی مشــت زنی افغانســتان گفــت 
کــه در ایــن رقابت هــا 1000 ورزشــکار دانشــجو از 1۳ والیــت و ۹ 
دانشــگاه خصوصــی و دولتــی در ورزشــگاه ۲۵00 نفــری ریاســت عمومــی 

تربیــت بدنــی و ورزش حضــور دارنــد.
ــرم  و در  ــت ۹1 کیلوگ ــا مثب ــی  ۴۹ ت ــش وزن ــا در 10 بخ ــن رقابت ه ای
بخش هــای ســنی 1۸- ۲۸ ســال راه انــدازی شــده اســت کــه تــا ســه روز 

ادامــه خواهــد داشــت.
ــس  ــتاری، ریی ــکیب س ــداهلل ش ــور عب ــا حض ــابقات ب ــن دوره از مس ای
فدراســیون ملــی مشــت زنی، هدایــت اهلل مومنــد، معــاون فنــی ایــن 
ــوش  ــک و منق ــۀ المپی ــاور کمیت ــل، مش ــان تره خی ــیون و نورالرحم فدراس
نســیمی رییــس فدراســیون دانشــگاه های افغانســتان برگــزار شــده اســت 
و در پایــان ایــن رقابت هــا 10 چهــرۀ برتــر بــرای شــرکت در رقابت هــای 

ــوند. ــاب می ش ــیایی انتخ آس

ــار روزۀ  ــای چه ــازی رقابت ه ــک ب ــه در ی ــت ک ــتان توانس افغانس
کــپ انتــر کانتیننتــال، تیــم هانــگ کانــگ را شکســت دهــد و مقــام 

ــد. ــود کن ــا از آن خ ــن رقابت ه ــدول ای اول را در ج
ایــن بــازی چهــارروزه بــا هانــگ کانــگ، در میــدان مونــگ هونــگ 
ــن  ــت تعیی ــل از وق ــروز قب ــاز شــد و دی ــگ آغ ــگ کان کشــور هان

شــده، بــا پیــروزی افغانســتان بــه پایــان رســید.
تیــم هانــگ کانــگ، برنــده قرعــۀ ایــن بــازی شــده و در اننگــز اول 
ــز در اننگــز  ــم افغانســتان نی ــط 1۴۶ دوش انجــام داد؛ تی خــود، فق
اول بــا از دســت دادن پنــج بازیکــن خــود، ۴۶۵ دوش انجــام داد و 

بــا تفــاوت ۳1۹ دوش زیادتــر، از تیــم مقابــل پیــش شــد.
ــد احمــدی 10۸، اصغــر  ــازی از ســوی افغانســتان، جاوی در ایــن ب
ســتانکزی 1۲۵، محمــد نبــی ۶۳، احســان اهلل ۶۳، رحمــت شــاه ۵۷ 

و ناصــر جمــال ۳۷ دوش انجــام داده انــد. 
ــار دیگــر نتوانســت  ــم هانــگ کانــگ در اننگــز دوم، یــک ب ــا تی ام
کــه بــا بالــران افغانســتان مقابلــه کنــد و تمامــی بازیــکان تیــم یــاد 
شــده در 1۵0 دوش، از میــدان خــارج شــده و افغانســتان توانســت 

کــه ایــن بــازی را بــا تفــاوت یــک اننگــز و 1۷۳ دوش ببــرد.
در بالینــگ از ســوی افغانســتان، راشــد خــان ۷، ظاهــر خــان، دولــت 
ځدران ۵ و محمــد نبــی عیســی خیــل ۳ بازیکــن را از میــدان خــارج 

ــرده اند. ک
بــا ایــن پیــروزی، بــه افغانســتان ۲0 نمــره داده شــد کــه مجموعــۀ 
نمــرات آن در جــدول رقابت هــای یــاد شــده، بــه 101 نمــره 
رســید. ایرلنــد بــا کســب ۸۷ نمــره در مقــام دوم و هالنــد بــا گرفتــن 

ــه اســت. ۵۳ نمــره، مقــام ســوم را گرفت
در رقابت هــای انترکانتیننتــال کــپ، کشــورهای افغانســتان، ایرلنــد، 
ــگ  ــی، هان ــی ان ج ــکاتلند، پ ــرب، س ــدۀ ع ــارات متح ــد، ام هالن
ــن  ــل از ای ــتان، قب ــد. افغانس ــرده بودن ــتراک ک ــا اش ــگ و نامیبی کان
بــازی، پنــج بــازی کــرده کــه یکــی را مســاوی و چهــار بــازی دیگــر 

ــه پیــروزی خــود انجــام داده اســت. را ب

نگاهی به کتاب »فرستاده«

ــق  ــدن ح ــع ش ــالمی و ضای ــدروی اس ــران از تن ــل زاد نگ ــرا خلی چ
ــل زاد  ــرا خلی ــت؟ چ ــوده اس ــه نب ــت در جامع ــدان عدال ــردم و فق م
کــه  نمی کنــد  تــالش  شــهروندی  حــق  و  دموکراســی  بــرای 
ــه  ــه ب ــی ک ــد. پرسش ــف می ش ــگاه اش ضعی ــی در آن جای قوم گرای
میــان می آیــد؛ آیــا واقعــًا اگــر یــک غیــر پشــتون بــه اریکــۀ قــدرت 
تکیــه مــی زد، افغانســتان راه ثبــات را طــی نمی کــرد؟ در حالــی کــه 
ــپتامبر  ــازده س ــد از ی ــز، بع ــًا متمرک ــتی تقریب ــام ریاس ــا وجــود نظ ب
ــوده،  ــور ب ــکا رییس جمه ــت امری ــت حمای ــتون تح ــک پش ــدام ی م
ــده اســت؟  ــود آم ــه وج ــتان ب ــی-امنیتی در افغانس ــات سیاس ــا ثب آی
ــا قــدرت سیاســی و پشــتوانۀ امریــکای اش از یک ســو و  خلیــل زاد ب
ــالف شــمال و سیاســت مداران  ــدان دورنگــری ائت ــودن و فق خــام ب
ــأت روم را دور  ــق هی ــه تواف ــت ک ــانی توانس ــه آس ــار، ب تاجک تب
بزنــد و برخــالف توافــق آن هــا و فشــار آوردن بــر ظاهرشــاه، یــک 
پشــتون ]حامــد کــرزی[ را نامــزد ریاســت جمهوری کنــد. )ص 1۲۶(
ــاه  ــچ ش ــوز هی ــا هن ــه ت ــد ک ــاد دارن ــتان اعتق ــر قلم به دس ــًا اکث تقریب
ــعه و  ــرای توس ــرح ب ــه ط ــت ک ــده اس ــتان نیام ــم در افغانس و حاک
امنیــت سراســری و برابــری شــهروندی داشــته باشــد. بــه جــز مــوارد 
ــا  ــد، ام ــه گردی ــه قبیل ــار تندروان ــی رفت ــم قربان ــه آن ه ــک ک کوچ
 »CIA« ــکا خلیــل زاد در این جــا گــزارش ســازمان اســتخبارات امری
ــر  ــم دیگ ــوش قس ــور ب ــرای رییس جمه ــد و ب ــت می دان را نادرس
ــود  ــت موج ــالف واقعی ــر خ ــا ب ــل زاد حت ــد. خلی ــح می ده توضی
ــن  ــد. »م ــی می گوی ــی افغان ــش هویت خواه ــتان، از گرای در افغانس
ــی هــم درســت  ــت CIA خیل ــه روای ــم ک ــه رئیس جمهــوری گفت ب
ــی  ــگ داخل ــه جن ــای ک ــا در دوره ه ــه حت ــح دادم ک ــت. توضی نیس
کشــور را بــه تجزیــه تهدیــد کــرده بــود، احســاس نیرومنــد هویــت 
ــود.  ــرده ب ــا ک ــی را یک ج ــون قوم ــای گوناگ ــی گروه ه ــی افغان مل
ایــن جــا یوگوســالوی نیســت کــه جوامــع بخواهنــد در کشــورهای 
مجــزا زنده گــی کننــد. هویــت افغانــی و ملی گرایــی نیرومنــد 
اســت.« )ص 11۴( ایــن چیــزی اســت کــه بســیاری از نویســنده گان 
ــی  ــگ داخل ــوده اســت. مگــر جن ــف آن ب ــدام مخال ــر پشــتون م غی
جــدای از تبــارز هویت خواهــی بــود؟ در ایــن مــورد مــن در کتــاب 
بحــران هویــت ملــی از زبــان و قلــم نویســنده گان بــه تفصیــل گفته ام. 
ــتان در  ــی افغانس ــران کنون ــنده گان، بح ــیاری از نویس ــاور بس ــه ب ب
ــه  ــت ک ــی اس ــی قبیله ی ــی و زیاده خواه ــت مل ــران هوی ــرو بح گی
در آن، بــاور قبیلــه بــه ارزش هــای ســنتی، مانــع آن شــده اســت کــه 

ــه ســمت توســعه را بگشــاید. کشــور دریچــه ب
خلیــل زاد در کتابــش اشــاره داشــته اســت زمانــی کــه در افغانســتان 
ــل  ــوش در اوای ــورج ب ــاِص ج ــدۀ خ ــه نماین ــی ک ــژه وقت ــه وی ب
ــته  ــدار داش ــرزی دی ــا ک ــر روز ب ــوده اســت؛ ه ــرزی ب ــت ک حکوم
اســت. کــرزی در آن وقــت کــه بــه حمایــت و پشــتبانی امریــکا بــه 
ــا  ــل زاد ی ــدون مشــورت خلی ــچ کاری را ب ــود، هی ــدرت رســیده ب ق
شــاید دســتور او انجــام نمــی داده اســت. ایــن خلیــل زاد بــوده کــه در 
مــورد چگونه گــی برخــورد حکومــت افغانســتان بــا ائتــالف شــمال، 
ــرده  ــی می ک ــرزی را رهنمای ــان، ک ــماعیل خ ــتم و اس ــرال دوس جن
اســت. خلیــل زاد خــود واضــح می گویــد، در دوره یــی کــه او ســفیر 
ــفارت  ــی س ــت. یعن ــادی نداش ــرد ع ــکا کارک ــفارت امری ــود، س ب
عــادی نبــود و او از این کــه بــه عــراق تبدیــل شــده بــود، از عــادی 
ــد.  ــی می کن ــار نگران ــرک افغانســتان، اظه ــس از ت شــدن ســفارت پ
)ص ۲۳۵( در واقعیــت امــر، حاکــِم اصلــی در آن زمــان خلیــل زاد بوده 
اســت، طــوری کــه خــودش می گویــد، مــدام بــا رهبــران جهــادی در 
تمــاس بــوده و اقنــاع آنــان را بــه هــر نحــوی می گرفتــه اســت. البتــه 
اگــر کســی اســتنباط قومــی از ایــن نوشــته نکنــد، از کتــاب خلیــل زاد 
ــان  ــر سیاســت چن ــا در ام ــه هزاره ه ــوم می شــود ک ــه وضــوع معل ب
منــزوی و غیــر فعــال بــوده اســت کــه در تمــام کتــاب، فقــط دو بــار 
ــکا  ــرای امری ــد. هــزاره ب ــی؛ آن هــم در صفحــۀ 1۹۸ می آی ــام خلیل ن
و خلیــل زاد هیچ وقــت نــه تهدیــد بــوده اســت و نــه مهــم. از آقــای 
ــچ  ــل زاد هی ــا، خلی ــی هزاره ه ــر سیاس ــرۀ دیگ ــث مه ــق منحی محق
ــر  ــن ام ــه ای ــه وضــوع ب ــاب فرســتاده ب ــرد. از کت ــان اســم نمی ب زم
می شــود پــی بــرد کــه جامعــۀ جهانــی و قدرت هــای برتــر دنیــا، بــه 
ــه چالــش  ــد کــه قــدرت ب نیروهــا و ســازمان هایی اهمیــت قایــل ان
کشــیدن نظــام را از راه خشــونت داشــته باشــد کــه ایــن مــورد بــدون 

شــک خوشــایند نیســت.
ــاد حــرف زد  از آنجایــی کــه می شــود در مــورد کتــاب فرســتاده زی
و از حوصلــۀ ایــن نوشــته خــارج اســت، از دوســتانم کــه بــه نحــوی 
افغانســتان عالقه منــد و دخیــل می باشــند،  امــری سیاســت  در 
می خواهــم کــه ایــن کتــاب را بخواننــد. در ایــن کتــاب می شــود بــه 
بخــش از پیچیده گــی بــازی سیاســت آگاه شــد. ایــن کتــاب کمــک 
می کنــد تــا بدانیــم سیاســت تنهــا آن نمــود ظاهــری بــازی سیاســی 
ــط  ــی در رواب ــن کننده ی ــش تعیی ــت نق ــت پردۀ سیاس ــت و پش نیس
ــال ها  ــا س ــده ت ــدی ش ــات طبقه بن ــث اطالع ــه منحی سیاســی دارد ک
ــد. کتــاب فرســتاده یکــی از بهتریــن بازتــاب  از مــردم پنهــان می مان
ــاب اهمیــت و  ــن، ایــن کت ــا اســت. بنابرای ــدۀ تاریــخ معاصــر م دهن

ــدن را دارد. ارزش خوان
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ـــس  ـــن کنفران ـــاالت چهارمی ـــه مق مجموع
بین المللـــی مسعودشناســـی در کســـوِت 
ــر از  ــعود فراتـ ــامِ »مسـ ــه نـ ــی بـ کتابـ
بنیـــاد شـــهید  نشـــانی  از  مرزهـــا«، 
مســـعود نشـــر شـــده اســـت. ایـــن 
مجموعـــه مقـــاالت بـــه همـــت ســـید 
ـــده  ـــن ش ـــه و تدوی ـــمی و تهی احمدهاش
و در خـــزان 1۳۸۴ خورشـــیدی، لبـــاس 

چـــاپ بـــه تـــن کـــرده اســـت. 
ـــرزاد  ـــس مه ـــط وی ـــه توس ـــن مجموع ای
ســـه  در  و  صفحه آرایـــی  و  طـــرح 
هـــزار نســـخه نشـــر شـــده اســـت. 
ـــس  ـــن کنفران ـــه چهارمی ـــت ک ـــی اس گفتن
بین المللـــی مسعودشناســـی از 1۶ تـــا 
1۸ ســـنبلۀ 1۳۸۴ در کابـــل برگـــزار 

شـــده بـــود.
ـــن  ـــت ای ـــتین یادداش ـــی از نخس در بخش
احمدشـــاه  می خوانیـــم:  مجموعـــه 
ـــاه  ـــی کوت ـــا درنگ ـــد ب ـــر چن ـــعود ه مس
آمـــده بـــود، امـــا او همانـــی بـــود کـــه 
ســـرانجام از غبـــار قرن هـــا بیـــرون 
ـــرۀ  ـــمانی و چه ـــمی آس ـــا تبس ـــا ب ـــد ت آم
بهـــاری، ســـبز و پُرطـــراوت بـــر ســـر 
موعـــد تاریـــخ بایســـتد و بـــه شـــفاف 
کـــردن آیینه هـــا بپـــردازد و یـــک تکـــۀ 
ـــرزمین اش  ـــم های س ـــه چش ـــمان را ب آس

تعـــارف کـــرد.
ـــرای  ـــا ب ـــتاد ت ـــخ ایس ـــذار تاری او در ره گ

ســـرزمین اش قصیده یـــی بنویســـد کـــه 
ـــی دود  ـــان م ـــای زم واژه واژۀ آن در رگ ه
ـــد. ـــور می پاش ـــش ن ـــراز هندوک ـــر ف و ب
و اکنـــون تاریـــخ در زیـــر گام هـــای 
پُراشـــتیاق او بـــه خـــود می بالـــد و 
ـــود  ـــن خ ـــه ذه ـــن او را ب ـــر روش تصوی
می ســـپارد تـــا رســـیدن بـــه فرداهـــا...

ـــبز  ـــام س ـــام او، از ن ـــط از ن ـــور فق و اکن
او همیشـــه غزلـــی نـــاب در حـــال 
ــش در  ــت و از اوج صدایـ ــش اسـ رویـ
ــه  ــارد کـ ــی می بـ ــخ ترانه هایـ دل تاریـ
آزادی و آزاده گـــی را تداعـــی می کنـــد، 
تمامـــی  در  و  فصل هـــا  تمامـــی  در 

. ذهن هـــا
ـــه گشـــایندۀ  ـــون اندیشـــۀ اوســـت ک و اکن
ــرا او  ــت، زیـ ــاز نشده یی سـ ــای بـ درهـ
تنهـــا ســـری بـــود کـــه بـــه ســـروری 
کویرهـــای  و  کوه هـــا  و  دشـــت ها 
برخاســـته  صادقانـــه  ســـرزمین اش 
ــای  ــه زخم هـ ــود کـ ــرا او بـ ــود. زیـ بـ
ســـرزمین اش را بـــر شـــانۀ بلنـــد و 
ـــرا  ـــود، زی ـــای داده ب ـــود ج ـــمانی خ آس
ـــان  ـــم بی پای ـــش حج ـــه نگاه ـــود ک او ب
آرامـــش و امیـــد بـــود، زیـــرا تنهـــا او بـــود 
ــرارج ملـــی و  کـــه همـــۀ اوج هـــای پُـ

ــرد. ــود کـ ــی اش را از آن خـ دینـ
ــا  ــر از مرزهـ ــعود فراتـ ــۀ مسـ مجموعـ
ــته هایی از  ــخنرانی ها و نوشـ ــامل سـ شـ

ـــی،  ـــن ربان ـــهید برهان الدی ـــور ش پروفیس
وینـــدرل،  فرانســـیس  حامدکـــرزی، 
فرهـــاد محکمـــوف، رســـالن ســـلطان، 
ــی،  ــا بهرامـ ــود، محمدرضـ ــو سـ راجیـ
ــول  ــدرب الرسـ ــداهلل، عبـ ــداهلل عبـ عبـ
ـــس  ـــی، یون ـــد جالل ـــی احم ـــیاف، عل س
ـــان،  ـــمعیل خ ـــد اس ـــر محم ـــی، امی قانون
ســـید مصطفـــی کاظمـــی، حکمـــت 
ــی  ــد، حاجـ ــد مجاهـ ــن، تاج محمـ چتـ
ــتم،  ــید دوسـ ــد، عبدالرشـ ــن محمـ دیـ
ــندیگال،  ــوا، سـ ــی، فرانسـ ــه گیالنـ فتانـ
ــدی،  ــدون جنیـ ــایگل، فریـ ــود سـ وینـ
مهـــر  کارگـــون،  قناعـــت،  مومـــن 
النســـا، ارشـــادنیا، شـــرف الدیـــن امـــام 
اوف، پرویـــن ســـادات، پـــال لمـــوت، 
ـــد و  ـــه الن ـــیه ل ـــور، پتریش ـــد ن عطامحم

احمدولـــی مســـعود می باشـــد. 
ــی  ــی مسعودشناسـ ــس بین المللـ کنفرانـ
در ســـال های پســـین بـــه مناســـبت 
ملـــی  قهرمـــان  شـــهادت  ســـالروز 
برگـــزار می شـــد کـــه در آن، شـــمار 
زیـــادی از نویســـنده گان، پژوهشـــگران، 
پیرامـــون  او  یـــاران  و  هم ســـنگران 
ــعود  ــارزات مسـ ــد مبـ ــه و پیامـ کارنامـ
صحبـــت  و  می نوشـــتند  مقالـــه 
ایـــن  مکمـــل  جریـــان  می کردنـــد. 

کنفرانس هـــا چـــاپ شـــده انـــد.

مسعود 
فـراتر از مـرزها

هارون مجیدی

سازمان ملل:

نگران وضعیت زنان در افغانستان هستیم

ــد در  ــل متح ــازمان مل ــت س ــدوق جمعی صن
ــد  ــدار می ده ــود هش ــزارش خ ــن گ تازه تری
زودتــر  چــه  هــر  نابرابری هــا  اگــر  کــه 
ــه  ــادر ب ــان ق ــن زن ــوند و فقیرتری ــع نش رف
زنده گی شــان  مــورد  در  تصمیم گیــری 
نشــوند، کشــورها بــا آشــوب روبــه رو شــده و 

ــح  ــه صل ــت یابی ب ــرای دس ــا ب ــام تالش ه تم
و انکشــاف بــا ناکامــی روبــه رو خواهــد شــد.
»گــزارش وضعیــت نفــوس جهــان در ۲01۷« 
می گویــد کــه از مجمــوع دختــران افغانســتان، 
تنهــا ۲۳ درصــد می تواننــد تحصیــالت خــود 

را تــا ســطح عالــی پیــش ببرنــد.

در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه تنهــا نیمــی 
از زنــان جهــان شــغل درآمــدزا دارنــد و ایــن 
ــد  ــر از ۲0 درص ــه کمت ــتان ب ــم در افغانس رق

می رســد.
 در قســمتی از گــزارش آمــده اســت کــه 
ناکامــی در فراهم ســازی خدمــات صحــت 
ــرای  ــواده ب ــم خان ــمول تنظی ــه ش ــاروری ب ب
فقیرتریــن زنــان، اقتصــاد کشــورها را تضعیــف 
کــرده و مانــع رســیدن بــه هــدف درجــۀ 
اول اهــداف انکشــاف پایــدار )فقرزدایــی( 

می شــود.
در  کــه  می گویــد  متحــد  ملــل  ســازمان 
ــان  ــن زن ــی فقیرتری ــطح دسترس ــتان س افغانس
ــا فاصله دهــی  ــواده ی ــم خان ــات تنظی ــه امکان ب
بیــن والدت هــا و دسترســی بــه خدمــات قبــل 
از والدت در پایین تریــن حــد اســت و در 
ــا  ــر ی ــور دکت ــدون حض ــان ب ــوارد زن ــر م اکث

قابلــه والدت می کننــد.
صحــت  ســروی  قــول  از  گــزارش  ایــن 

افغانســتان می گویــد کــه تنهــا ۲۳ درصــد 
زنــان از راهبــردی بــرای تنظیــم خانــواده 

می کننــد. اســتفاده 
صنــدوق  نماینــدۀ  اندیانابانجــی،  بانــت 
جمعیــت ملــل متحــد در افغانســتان می گویــد، 
ــاز  ــتان نی ــا در افغانس ــع نابرابری ه ــرای رف ب
در  نابرابری هــا  محــو  از  کار  کــه  اســت 
ــاز  ــاروری آغ ــت ب ــوق و صح ــارف ، حق مع
شــود تــا »زنــان حــق انتخــاب ادامــۀ تحصیــل، 
ــرار  ــدن و تک ــان مادرش ــی، زم ــان عروس زم

حمل گیــری را داشــته باشــند.«
ــتاده،  ــل فرس ــازمان مل ــه س ــی ک در خبرنامه ی
جاویــد رســولی، رییــس ادارۀ نفوس شــماری/
را  کشــور  جمعیــت  رونــد  احصاییــه 
ــه  ــولی گفت ــای رس ــد. آق ــه نمی دان خوش بینان
ــان  ــرای از می ــتان ب ــت افغانس ــه دول ــت ک اس
برداشــتن ایــن نابرابری هــا میــان زنــان و 

ــت. ــد اس ــردان متعه م
بــر بنیــاد ایــن گــزارش، محدودیــت دسترســی 

بــه خدمــات تنظیــم خانــواده در کشــورهای در 
ــون  ــث ۸۹ میلی ــاله  باع ــعه، همه س ــال توس ح
والدت ناخواســته و ۴۸ میلیــون ســقط جنیــن 

می شــود.
ــان  گــزارش وضعیــت جهــان در ۲01۷ همچن
و  وقــت  از  پیــش  ازدواج هــای  می گویــد، 
ازدواج کــودکان، نــرخ بــاالی زادوولــد و عــدم 
ــن  ــه بی ــا فاصل ــواده ی ــم خان ــتفاده از تنظی اس
ــد  ــش از ح ــر بی ــبب مرگ ومی ــا، س والدت ه

مــادران در افغانســتان می شــود.
ــد  ــل می خواه ــت ســازمان مل ــدوق جمعی صن
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــا تالش ه ــگام ب ــه هم ک
ــد روی  ــدار نخســت بای اهــداف انکشــاف پای
مــواردی توجــه شــود کــه از همــه عقب ترنــد.
بــر بنیــاد گــزارش دیموگرافــی و صحــت 
افغانســتان در ســال ۲01۵ اکنــون رقــم مــرگ 
ــه  ــده ب ــزار والدت زن ــر صده ــادران در ه م

ــت. ــیده اس ــرگ رس ــۀ م 1۲۹1 واقع
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